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THE ROLE OF CHINESE ENTREPRENEURS 
IN THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN

This article is devoted to the role of Chinese entrepreneurs in the economy of Republic of Kazakh-
stan and this topic has a great interest in these days for businessmen of our country. Economic coopera-
tion between China and Kazakhstan plays an important role in the development of entire Central Asia 
region. This article makes an economic review of two countries and examines problems and prospects 
of trade and economic cooperation between these two countries. Particularly, I’ve tried to determine 
the role of foreign investment in the economy of Kazakhstan and Chinese entrepreneurs, which could 
simulate trade turnover and the dynamic development of financial relations in the country. 

Key words: development, Chinese entrepreneurship, Kazakhstan.
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Қaзaқстaн эко но микaсындaғы қытaй кә сіп кер ле рі нің рө лі

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaн эко но микaсындaғы қытaй кә сіп кер ле рі нің қaзір гі тaңдaғы рө лі жө нін-
де aйт ылғaн. Қaзaқстaн мен Қытaйдың өзaрa ынтaмaқтaсты ғы тек екі ел aрaсындaғы емес, Ортa 
Азия ел де рі нің дaмуынa дa өз үле сін қо сып отырғaнды ғы тaқы рып тың өзек ті лі гін aйқындaйды. 
Қaзaқстaн эко но микaсындaғы ше тел дік ин вес ти циялaрдың рө лін aнықтaп, aтaп aйт қaндa, тaуaр 
aйнaлы мын ынтaлaндырaтын қытaйлық кә сіп кер лер мен ел де гі қaржы қaтынaстaры ның қaрқын-
ды дaмуы жө нін де зерт теу көз дел ген. 

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, қытaйлық кә сіп кер лік, дaмы ту.
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1мaгистрaнт, 2PhD, до цен т, Кaзахский национальный университет имени аль-Фараби,  
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Роль китaйс ких предп ри нимaте лей в эко но ми ке Кaзaхстaнa

Дaннaя стaтья пос вя щенa ро ли китaйс ких предп ри нимaте лей в эко но ми ке Кaзaхстaнa. 
Дaннaя темa вы зывaет боль шой ин те рес в нaши дни. Эко но ми чес кое взaимо дей ст вие Китaя и 
Кaзaхстaнa игрaет вaжную роль в рaзви тии все го сред неaзиaтс ко го ре ги онa. В дaнной стaтье 
делaет ся эко но ми чес кий об зор двух стрaн и рaссмaтривaют ся проб ле мы и перс пек ти вы тор го-
во-эко но ми чес ко го сот руд ни чествa РК и КНР, оп ре де ляет ся роль инострaнных ин вес ти ций в эко-
но ми ке Кaзaхстaнa, в чaст нос ти, китaйс ких предп ри нимaте лей, сти му ли рую щих товaрообо рот и 
динaмичное рaзви тие финaнсо вых от но ше ний в стрaне.

Клю че вые словa: рaзви тие, китaйское предп ри нимaтельст во, Кaзaхстaн.

Introduction
Urgency of the research is determined primarily 

by new geopolitical situation of the Republic of 
Kazakhstan. On example of relationship between 
Kazakhstan and China, it is proved that, due to 
objective development of modern civilization, the 

world economy, engineering and technologies, all 
countries, regardless of their position and place 
in the world community, are involved in a global 
system of interrelations. Qualitatively new character 
of partnership between Kazakhstan and China and its 
importance for improving and ensuring the stability 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №4 (83). 2017 5

Abaganov A., Dayuen D.B.

of the entire international situation is substantiated.
The purpose of my research is to determine 

the role of foreign investment in the economy of 
Kazakhstan, in particular, Chinese entrepreneurs, 
which stimulate trade turnover and dynamic 
development of financial relations in the country.

The scientific and practical importance of the 
work is conditioned by possibility of evaluating 
investment projects implemented at the present 
stage in conjunction with Chinese entrepreneurs, 
and perspective development of relevant sectors of 
the economy.

The practical value of the study is that it is 
possible to use this material for planning and 
forecasting future joint projects with Chinese 
entrepreneurs, highlight the most promising of 
them, and assess the real increase in gross domestic 
product from commodity turnover with China.

Development and deepening relations with 
China, both in bilateral and multilateral formats 
is an integral part of Kazakhstan’s foreign policy 
strategy. Due to deep historical ties, geographical 
proximity and common interests in sphere of 
security and economic cooperation, the political 
relations between the Republic of Kazakhstan and 
China were identified as priorities. To date, China 
is a strategic partner of Kazakhstan after Russia. 
After declaration of Kazakhstan’s independence, 
both countries were interested in building stable 
and long-term relations at a new level. As a result, 
on January 3, 1992, diplomatic relations were 
established between the Republic of Kazakhstan 
and the People’s Republic of China. 

China is one of the largest foreign economic 
partners of Kazakhstan. Our countries cooperate 
in such spheres as energy, oil, mining, ferrous and 
non-ferrous metallurgy, chemical industry, fertilizer 
production.

The present stage of the Kazakh-Chinese 
cooperation begins in January 1992, when 
Kazakhstan, having declared independence, 
established official diplomatic relations with the 
People’s Republic of China. The establishment 
and development of bilateral good-neighborly 
relations between the Republic of Kazakhstan and 
the People’s Republic of China is an important part 
of foreign-policy international activity of sovereign 
Kazakhstan during the period of rapid economic 
growth and new geopolitical position of the countries 
of Europe and Asia (Syroezhkin, 115) .

The process of establishing bilateral relations 
between states itself, being the standard of 
international practice, the specific result of certain 
political processes, not only draws attention of the 

world public, but also sufficiently make impact 
on development of political relations in the world 
community.

Methods
This article has been written according to 

structural method of study. Structural method widely 
used in a sphere of humanity science. This method 
based on identifying of sustainable connections 
within the system and it helps to ensure primary 
properties of the article.

Main body
At present, geopolitical situation of both 

countries deserves special attention from both 
political scientists and scientists from other 
branches of knowledge. If we consider Kazakhstan 
in spectrum of its geopolitical position, we can 
distinguish the following: the vastness of territory, 
convenient location in the center of the continent 
at junction of three civilizations, abundance of 
natural resources, internal political stability and 
the resulting tolerance, the rapid pace of economic, 
legal, political and cultural development, etc. The 
geopolitical position of China also deserves special 
attention: the vastness of territory, huge human 
resources, access to the open sea and, consequently, 
highly developed transport communications, rapid 
economic growth, developed infrastructure, rapidly 
developing military and industrial sectors of the 
economy, an established network export supplies of 
goods to many countries of the world, and so on.

In general, we can identify two main points in the 
history of Kazakh-Chinese relations over a 15-year 
period. First, successful development of Kazakh-
Chinese relations has become an important factor 
in ensuring stability in the region. After gaining 
independence, Kazakhstan bravely followed the 
path of reforms and, using, among other things, rich 
energy resources, gradually turned into a regional 
power with sufficient influence and authority in the 
space of Eurasia. Therefore, China always takes 
into account the position of the Kazakh side on 
ensuring security and stability in Central Asia and 
believes that the relations of friendship and good-
neighborliness between the Republic of Kazakhstan 
and the PRC have a positive impact on the political 
and economic situation in the region.

Secondly, Kazakhstan’s initiatives on 
development of international transport corridors are 
very interesting. Kazakhstan through the territory 
of China gets access to East Asia, and China can 
establish transport links with the countries of Europe 
through Kazakhstan territory. It should be noted that 
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such joint projects are of interest to both countries 
and are necessary for economic development of 
Kazakhstan and China (Nysanbaev, 65).

Thus, the development of multilateral and long-
term cooperation is the core of relations between 
the Republic of Kazakhstan and the PRC. Today, 
along with successful political and socio-economic 
relations, cultural ties are developing fruitfully. In 
the security sphere there is a wide consensus and 
interaction between Kazakhstan and China, both 
countries have made a significant contribution to 
maintenance of peace and stability in the Central 
Asian region.

China has become Kazakhstan’s main partner in 
the economy in terms of foreign direct investment, 
loans and joint ventures. In Kazakhstan, there are 
about 985 enterprises with the participation of 
Chinese capital.

According to information of the Ministry 
of Energy, the governments of Kazakhstan and 
China reached an agreement on establishment 
of enterprises in the following sectors: chemical 
industry – 14 projects, mining and metallurgical 
complex – 10, machine building – 6, infrastructure 
– 6, electric power and renewable energy sources – 
6, agro-industrial complex – 5, light industry – 1, oil 
refining and oil and gas industry – 2, production of 
building materials – 1.

The total amount of investments will be about 
$ 27.9 billion. According to data of the Ministry of 
Energy, as a result of the projects, about 20,000 new 
jobs will be created.

At present, according to data of the Ministry 
of Energy, 3 projects for the total amount of $ 46 
million have been realized as part of the Capacity 
Transfer Program from China to Kazakhstan:

1. In Pavlodar region in 2015 production of 
powder polypropylene (LLP “Company Neftekhim 
LTD”, XinjiangSanbao, the amount of investments 
was 12 million USD) was opened.

2. In Kostanai region, the first stage of the project 
for the production of JAC cars was implemented in 
2015 by method of a large-scale assembly DKD 
(SaryarkaAvtoProm LLP, JAC Motors, CMC, the 
amount of investments is $ 15 million).

3. In the North-Kazakhstan region in 2016, 
production of rapeseed oil was opened (Tayinsha 
Mai LLP, Xi’An Aiju Oil and Grain Co.Ltd., The 
amount of investments is $ 19 million).

The implemented projects testify that it will be 
very difficult for Kazakhstan to realize its industrial 
potential without foreign direct investments. 
Chinese investments will help accelerate the process 
of industrialization of Kazakh economy (China 
Daily, 3).

Turnover with China for the first quarter of 2017 
increased by 29% compared to the same period of 
last year. Including exports increased by 33% and 
amounted to $ 1.2 billion. Imports increased by 24% 
to $ 901 million.

In the total volume of international trade, the 
share of trade with China increased from 15% to 
16%. Including the share of exports from 12% to 
13%, the share of imports from 21% to 26%.

The main exported product is metal products. 
In the first quarter, metallurgical products were 
exported to China for $ 624.7 million, which is 46% 
more than in the same period of last year. Including 
refined copper was sold for $ 277 million (+ 30%) 

Goods turnover of Kazakhstan with China, ($ billion)

and ferroalloys for $ 254.8 million (+ 76%). Oil 
and oil products – $ 155.4 million (not exported in 
the first quarter of 2016) and radioactive chemical 
elements – $ 137.5 million (+ 34%) fell on the list of 
the most actively exported goods.
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2016/03 2017/03 Growth for a year, %
Metal goods 429,3 624,7 45,5

Mineral products 321,4 372,6 15,9
Chemical products 106,6 143,7 34,7

Foods 40,7 47,8 17,6
Clothes 1,2 35,3 2946,5

Export of certain categories of goods from 
Republic of Kazakhstan to China ($mln)

The main imported goods from China are 
telephone sets and computers. Thus, for the first 
quarter of 2017, the import of telephones increased 
by 47% and amounted to $ 101.2 million. Imports of 

computers and other computer equipment increased 
2.3 times to $ 34.2 million.

Also, as humanitarian aid, import deliveries 
of machinery and equipment to the Republic of 
Kazakhstan from China were made in the amount of 
$ 85.5 thousand. 

The President of Kazakhstan noted that the 
Kazakh-Chinese cooperation is different, firstly, by 
constant expansion of spheres of interaction that 
already cover all the key financial and economic 
areas. From implementation of individual joint 
projects, both countries have already moved to a 
systematic partnership in the economy, which allows 
for to increase effectiveness of interaction massively 
more, to build its strategy. Secondly, another trend is 
a gradual shift in emphasis in joint work on promising 
high-tech industries, focused on high added value. 
This allows us to take into account and organically 
combine the goals and objectives of two countries, 
ensuring a stable dynamics of cooperation.

Kazakhstan is working to strengthen trade and 
economic cooperation with China, which is one 
of the largest economies in the world, for a whole 
range of directions. Kazakhstan supported the 
initiative of China to create the economic belt of the 
Silk Road, aimed at close cooperation in such areas 
as economy, trade, transport, investment, finance 
and culture. China has three main routes, two of 
which complement “Nurly Zhol” Kazakhstan’s 

Import of electronic equipment from China ($mln)

infrastructure program: from China through Central 
Asia, Russia to Europe / to the Baltic Sea / and 
from China through Central Asia, West Asia to the 
Persian Gulf and the Mediterranean, stated the head 
of Kazakhstan (Yermukhanov, 2).

In his words, in addition to transport, the 
priority of cooperation between two countries is the 
industrial sphere. The governments of two countries 
have formed a program for transferring production 
capacities from China to Kazakhstan. It is based on 
a list of projects of Kazakh-Chinese cooperation 
in the field of industrialization and innovation. To 
date, this list includes 51 projects for a total of over 
$ 26.2 billion in the chemical industry, mining and 
metallurgy, engineering, infrastructure, energy, 
agro-industrial complex, light industry, oil refining, 
construction materials and information technology. 
Of these, two projects have already been launched – 
modernization of plant for production of powdered 
polypropylene and production of passenger cars.

In September 2013, China’s President Xi Jinping 
presented China’s vision of involving the world in 
reconstruction of the historic Silk Road during his 
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speech at the Nazarbayev University. This program 
is also known as “One Belt – One Way” (OBOW) 
or “The Belt and the Way” Initiative. Its goal is to 
develop closer economic ties, deepen cooperation and 
expand development points in the Eurasian region. 
This speech and subsequent statements formally 
set the preconditions for creating an expanding 
network of railways, highways, gas pipelines and oil 
pipelines, ports and cities, as well as for investing in 
modern infrastructure to recreate successful ancient 
Silk Road routes, but in accordance with the 21st 
century strategy (http:// kz.mofcom.gov.cn). 

The “One Belt – One Way” initiative invest-
ments are aimed at developing the infrastructure of 
transcontinental trade in Eurasia. In the long term, 
a significant proportion of trade between China and 
Europe can go through this route, almost twice as 
fast as along the sea. For business in Central Asia, 
this means countless opportunities for capitalizing 
new trade routes.

Investments in infrastructure and subsequent 
benefits have become key growth drivers for both 
transcontinental trade and the economy of Kazakh-
stan. In Kazakhstan, significant investments were 
made in strengthening its position as a transit cor-
ridor. Including more than $ 3.5 billion in the “Khor-
gos – Eastern Gate”, a dry port on the eastern border 
with China (Гaо Хунье, 15).

Other significant investments include the 
Shalkar-Beineu railway, the Zhezkazgan-Saksaul 
railroad and the Kuryksky port. As a result, increas-
ing corridors and capacity will strengthen Kazakh-
stan’s role as a transit region. According to Samruk-
Kazyna, investments in infrastructure will contribute 
annually to economic development of Kazakhstan at 
the level of 0.1% -0.2% over the next decade.

Modern market and geopolitical tendencies 
promise to revive the ancient arteries. This is the 
greatest opportunity for growth, which fell to Ka-
zakhstan after gaining independence. The largest 
concerned parties in the country are national compa-
nies, which in the coming years need to ensure their 
readiness to support huge volumes of transit through 
the country (Пол Р. Кругмaн и Мо рис Обст фельд, 
42).

Chinese companies are interested in creating 
joint ventures in Kazakhstan for processing agri-
cultural products (factories for processing meat, 
oilseeds and crops, tomatoes) and creating feed-
ing grounds with further promotion of Kazakhstani 
products for export.

The Ministry of Agriculture of Kazakhstan is 
working to attract Chinese companies: Rifa Hold-
ing Group, Aiji, CITIC and COFCO, as strategic in-

vestors for development of processing agricultural 
productions in accordance with “the 100 Specific 
Steps” Nation’s Plan.

So, in the implementation of the 61st step of 
the Plan between “Eurasia agroholding” company 
and “Rifa Holding Group” Chinese multinational 
company a memorandum on the creation of a meat 
cluster was signed (http://www.stat.kz) .

One of the leading investment corporations of 
China “CITIC” intends to invest in sector of ani-
mal husbandry in Kazakhstan. CITIC Corporation 
is specialized mainly in the field of investment and 
trade and actively cooperates with Kazakhstani 
companies in industrial sector.

At present, an agreement has been signed with 
the Baiterek Holding to implement investment proj-
ects in agriculture. The corporation intends to invest 
in construction of feed yards on industrial basis and 
poultry factories of the broiler purpose. 

The Chinese industrial group «AIJIU» together 
with «Total Impex» LLP in North Kazakhstan region 
realizes the investment project for deep processing 
of oilseeds and grain crops for amount of 58 million 
dollars. The plant’s annual capacity is 80,000 tons 
of vegetable oil, 200,000 tons of flour, and 200,000 
tons of feedstuff.

AIJIU is the leading state-owned enterprise in 
the agricultural industry in China and is specialized 
in production and processing of oilseeds and cere-
als. Has its own trade and logistics network with 
more than 1,5 thousand outlets (Кaзaхстaн и ми ро-
вое сооб ще ст во,83).

Production and processing of tomatoes in Ka-
zakhstan has become a priority for cooperation with 
COFCO Chinese company. The company intends 
jointly with Eurasia Agroholding to invest in proj-
ects to create a cluster for growing tomatoes and 
producing tomato paste in Kzyl-Orda, East Kazakh-
stan and West Kazakhstan oblasts of projects with 
more than $ 80 million with tomato growing and to-
mato production areas. Due to joint implementation 
of projects it is planned to increase production of 
tomatoes by 120 thousand tons.

COFCO company is one of the largest food com-
panies specializing in production of cereals, oilseeds 
and tomatoes. The company has 336 branches and 
representative offices in 140 countries of the world. 
The annual turnover of the company exceeds 120 
billion dollars a year. 

The financial group from Hong Kong Oriental 
Patron in conjunction with the partner of CPM in-
tends to invest in development of Kazakhstan’s Ka-
zexportastyk company to work together to develop 
deep processing of agricultural products in Kazakh-
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stan for further promotion to Chinese market. The 
total investment amount will be about $ 500 million.

The Ministry of Agriculture of the Republic 
of Kazakhstan signed plans for joint actions with 
Chinese companies Rifa Holding Group, AIJIU, 
Eurasia Agroholding jointly with COFCO, Kazex-
portastyk jointly with Oriental Patron for implemen-
tation of joint projects on production and processing 
agricultural products with further promotion of it to 
China’s export markets.

Oriental Patron financial group has invested 
more than $ 70 million in projects in Kazakhstan for 
deep processing of agricultural products in recent 
years (Но вос ти меж дунaрод но го рынкa, 12-14).

According to official data, more than 3 thousand 
companies with Chinese participation are registered 
in Kazakhstan. Most of them are engaged in the oil 
and gas sector. But out of 20 companies of oil and 
gas companies represented in our republic, only 
three are large – CNPC, Sinopec and CITIC. All the 
rest – either “subsidiaries” of these corporations, or 
very small enterprises.

25 years ago, China officially established 
diplomatic relations with Kazakhstan. From that 
moment a new page of friendly relations between 
the peoples of e two countries opened. Over the past 
quarter of a century, China and Kazakhstan have 
gone a brilliant path of development, have achieved 
great success, the fruits of our cooperation attract 
the attention of the whole world.

The interaction of our countries is an eloquent 
example of genuine good neighborhood. Among its 
northwestern neighbors, China was the first who re-
solved the border issue with Kazakhstan – complete-
ly and finally. As a historical heritage the countries 
signed an agreement on good-neighborliness, friend-
ship and cooperation. This laid a strong political basis 
for the further development of bilateral ties.

China-Kazakh relations for a short time made a 
huge leap forward, moving from a friendly format 
in establishing diplomatic ties at the dawn of Ka-
zakhstan’s independence to current all-round stra-
tegic partnership. Political mutual trust and mutu-
ally beneficial cooperation between two countries 
reached an unprecedented high level. I would like 
to especially note that good working relations and 
deep personal friendship between the leaders of two 
countries have been established. Chairman Xi Jin-
ping and President Nursultan Nazarbayev held 14 
bilateral meetings. The Head of Kazakhstan made 
22 visits to China to date. Nursultan Abishevich is 
the most recognizable and respected friend of the 
Chinese people (Исс ле довa ние рынкa Центрaль-
ной Азии и Вос точ ной Ев ро пы,4-17) 

Conclusion
China and Kazakhstan are building relations 

in line with mutually beneficial cooperation. Com-
pared to the moment of establishment of diplomatic 
relations, our bilateral trade increased almost 40-
fold, the total amount of China’s investments into 
Kazakhstan exceeded $ 33.4 billion. Kazakhstan has 
become China’s largest trading partner in Central 
Asia and the largest investor in the Eurasian region. 
Two countries have opened five border checkpoints, 
five cross-border oil and gas pipelines, two cross-
border railway lines, “Khorgos” international cross-
border cooperation center. Chinese companies built 
the first Kazakhstan plant for electrolytic aluminum 
production technology, the first large hydroelectric 
power plant. Lianyungang Chinese-Kazakhstan lo-
gistics terminal allowed Kazakhstan to get sea ac-
cess to Asia-Pacific region. Kazakhstani railways 
give China an opportunity to join Eurasian transcon-
tinental corridor. 

At present, the international situation is rapidly 
changing. The process of restoring the world 
economy begins. Regional security faces new threats 
and challenges. However, we are sure that, despite 
any difficulties and obstacles on the way ahead, the 
vector of development of China-Kazakhstan relations 
will remain unchanged – it is our common goal of 
mutual benefit and win, common development, the 
common concept of centuries-old friendship, good-
neighborliness and peace. The stable, healthy and 
stable relations between Kazakhstan and China 
deliver benefits not only our two peoples, but the 
entire region, the whole world (Бюл ле тень Ми нис-
терс твa нaуки и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
23-31). 

In connection with territorial proximity of our 
states and current state of relations between China 
and Kazakhstan the following conclusion can be 
made:

– the need for cooperation is dictated by 
geographical position and some dependence of our 
economies;

– in connection with the fact that earlier both 
states were within the framework of a planned 
economy, and now we are moving to a market 
economy, cooperation is necessary for effective 
development of our states.

Reorganization, openness and social deve-
lopment are mutually reinforcing. 20 years of 
political reorganizations and expansion of external 
relations have become a period of the most rapid 
development of economy and accelerated growth 
of China’s aggregate potential. This was reflected 
in rapid development of productive forces and 
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comprehensive progress of social life. The same 
experience should be used by our state, but only 
taking national traditions into account.

So, one can testify that the current dynamics 
of development of mutual cooperation in trade, 
economic, investment, energy, transport and many 
other spheres allows us to optimistically assess 
the prospects for further enhancing the interaction 
between Kazakhstan and China in these areas. 
Confidence in this is complemented by the fact 
that progressive consolidation of this positive 
trend corresponds to interests of the peoples of two 
neighboring and friendly countries.

Kazakhstan’s trade and economic ties with China 
have a good long-term perspective. There is no 
doubt that China’s rapidly developing economy will 
demand more and more oil. Therefore, China will 
consider Kazakhstan as one of the most preferred 
suppliers of energy raw materials for it. In its turn, 
Kazakhstan will need a broad Chinese market.

Thus, the real figures of Kazakhstan’s economic 
indicators growth prove the important role of foreign 
direct investment by Chinese entrepreneurs, which 
stimulate trade and mutually beneficial cooperation 
in implementation of industrial and transnational 
infrastructure projects. 
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 «АРAБ КӨК ТЕ МІ» ТӨҢ КЕ РІС ТЕ РІ НЕН КЕ ЙІН ГІ ТAЯУ ШЫ ҒЫС 
ПЕН СОЛ ТҮС ТІК АФ РИКA ЕЛ ДЕ РІ НІҢ ӘЛЕУ МЕТ ТІК, 

ЭКО НО МИКAЛЫҚ, СAЯСИ AХУAЛЫ

Бірқaтaр aрaб ел де рі нің мaңыз ды әлеу мет тік-сaяси өз ге ріс те рі не ғaнa емес, әлем де гі 
жaһaндық жaғдa йынa дa әсе рін ти гіз ген «Арaб көк те мі» шы ғыстaну шы-ғaлымдaр үшін ең өзек ті 
тaқы рып бо луы жaлғaсты рудa. Кей бір зерт теу ші лер «aрaб көк те мі» тер ми ні мен қосa «aрaб жaндa-
нуы», «хaлық көк те мі» тер ми но ло гиялaры дa қолдaнылaды. Бұл мaқaлaдa, ғы лы ми әдіс те ме, де рек 
көз де рі мен ғы лы ми әде биет пaйдaлaнa оты рып, осы төң ке ріс тер дің не гіз гі се беп те рі жә не әр 
ел дің әлеу мет тік-эко но микaлық, сaяси жә не ді ни aхуaлы, іш кі жә не сырт қы фaкторлaрдың әсе-
рін жaн-жaқты тaлдaу жaсaу әре ке ті міз. Мaқaлaдa «aрaб көк те мі нің» әр түр лі қырлaры мен кө рі ніс 
тaпқaн ел дер тaңдaлды. 

Түйін сөз дер: Тaяу Шы ғыс жә не Сол түс тік Аф рикa ел де рі, «Арaб көк те мі», қaру лы төң ке ріс-
тер, сaяси өмір, әлеу мет тік жaғдaй.
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Social, economic and political situation in the countries of the  
Middle East and North Africa after the «Arab Spring»

«Arab spring» which led to significant social and political changes in a number of Arab countries 
and largely influenced the global situation in the world, continues to be the most urgent topic for re-
searchers - orientalists. Along with the term «Arab Spring», another researchers use «Arab awakening», 
«Arab’s develop», spring of An attempt is made to make a comprehensive analysis of the root causes 
and the double forces of the Arab Spring in this article. An analysis of the socio-economic, political 
and religious situation in every country, the influence of internal and external factors, is provided to 
provide an objective picture of the events, based on scientific methodology, documentary sources and 
scientific literature. The article selected countries, which the most vividly manifested different variants 
of the «Arab spring».

Key words: countries of the Middle East and North Africa, «Arab Spring», armed conflicts, political 
life, social situation.
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Со циaльнaя, эко но ми ческaя и по ли ти ческaя си туaция стрaн  
Ближ не го Вос токa и Се вер ной Аф ри ки пос ле «aрaбс кой вес ны»

«Арaбскaя веснa», пов лек шая зa со бой знaчи тель ные со циaльно-по ли ти чес кий из ме не ния в 
це лом ря де aрaбс ких стрaн и во мно гом пов лияв шая нa глобaльную си туaцию в ми ре, про должaет 
остaвaться нaибо лее aктуaль ной те мой для исс ле довaте лей-вос то ко ве дов. Нaря ду с тер ми ном 
«aрaбскaя веснa», не ко то рые исс ле довaте ли ис поль зуют «aрaбское про буж де ние», «веснa нaро-
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 «Арaб көк те мі» төң ке ріс те рі нен ке йін гі Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Аф рикa ел де рі нің әлеу мет тік ...

дов». В дaнной стaтье делaет ся по пыткa сделaть комп лексный aнaлиз глу бин ных при чин и дви-
жу щих сил «aрaбс кой вес ны». Делaет ся aнaлиз со циaльно-эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и ре-
ли ги оз ной си туaции в кaждой стрaне, влия ние внут рен них и внеш них фaкто ров с тем, что бы 
дaть объек тив ную кaрти ну проис хо див ших со бы тий, опирaющуюся нa нaуч ную ме то до ло гию, 
до ку ментaльные ис точ ни ки и нaуч ную ли терaту ру. В стaтье выбрaны стрaны, в ко то рых нaибо лее 
яр ко прояви лись рaзлич ные вaриaнты «aрaбс кой вес ны».

Клю че вые словa: стрaны Ближ не го Вос токa и Се вер ной Аф ри ки, «Арaбскaя веснa», воо-
ружённые конф лик ты, по ли ти ческaя жиз нь, со циaльное по ло же ние.

Тaяу Шы ғыстa өтіп кет кен тол қулaрғa 
дa мі не, же ті жыл дың жү зі бол ды. Бұл тaри-
хи оқиғa осы aймaққa, же ке лей мем ле кет пен 
жaлпы геосaясaтқa қaлaй әсер етіп, өт кен 
жылдaрдың жaңғы ры ғындaй болғaн «Арaб көк-
те мі» оқиғaлaрынa сын көз бен қaрaп, бaғa бе-
ре тін де уaқыт жет ті. 2011 ж. 14 қaңтaр кү ні 
бү тін тaяушы ғыс тық әлем ді дүр сіл кін ді рт кен 
оқыс оқиғaғa, яғ ни ше ру ге шы ғу шылaрдың қы-
сы мынaн Ту нис Рес пуб ликaсы ның пре зи ден-
ті Зин әл-Аби дин бен Али дің елін тaстaп, Сaуд 
Арaбия сынa қaшып кет ке ні не куә бол ды. Ту нис-
тен ке йін гі ке зек оғaн тaяу ел дер: Мы сыр, Ли вия, 
одaн соң Йе мен мен Си рияғa дa жет кен дей еді. 
Де мокрaтия лық мaзмұн ды ұрaндaрмен шыққaн 
ше ру ші лер Мaрок ко, Ал жир, Иордa ния, Ку вейт , 
Ирaк, Судaн пен Ливaндa дa бой кө тер ді. Бaхрей н- 
де гі би лік ке қaрсы лық кү шін сaуд тық әс кер мен 
бaсып, шиит тік ықпaлды әл сі рет ті. 

Бір уaқыт тaрихқa үңіл сек, «aрaб көк те мі» 
төң ке ріс те рін ес ке aлғaндa Ту нис тің Си ди-Бу-
зид шaһaрындa же міс-жи дек, кө кө ніс сaту шы 
Мұхaммaд Буaзи зи есі мі мен бaстaу дәс түр ге 
aйнaлып кет кен дей. Де ген мен оның күн кө рі сі 
aуырлaп, по ли ция сaқшы сы ның әді лет сіз әре-
ке ті үшін өзін-өзі өр теп жі бе руі жaппaй хaлық 
кө те рі лі сі не ұлaсып, оның дүм пуі, ел пре зи-
ден ті нің тaқты тез aрaдa тaстaп ке туі, aртыншa 
көр ші aрaб мем ле кет те рін де де кө те рі ліс тер дің 
бaстaлып, ұлaсып ке туі, кей бір Си рия, Йе мен 
сияқ ты ел дер де со ғысқa aйнaлуы сол бір жі гіт тің 
әре ке ті се беп ші еке ні бел гі лі. 

Ту нис те aлғaшқы ше ру лер де қaлың ел 
«Хaлық би лік тің құлaғaнын қaлaйды», «Құ ры-
сын» де ген ді ұрaндaрды ұрaндaтa aйғaйлaп, пре-
зи дент су рет те рін отқa орaп, aлдың ғы қaтaрдaғы 
жaстaр қa уіп сіз дік кү ші жa уын гер ле рі не тaс 
aтқылaп, олaр оқ жaудырсa дa күш көр се тіп 
қaнтө гіс aлaңғa aйнaлдырғaны бел гі лі. 

Шaрaғa бү кіл ком му никaция же тіс тік те рі – 
БАҚ, ұялы бaйлaныс, ин тер нет, әлеу мет тік же-
лі лер қо сыл ды. Орaсaн зор рөл ді «әл-Жaзирa» 
Қaтaр те леaрнaсы aтқaрды. Ақпaрaт құрaлдaры 
қоғaмдық пі кір ту ғы зып, aқты қaрa, қaрaны aқ 
қып, бір оқиғaны дұ рыс aйт сa, ке ле сі сін есі не 

де aлмaуғa ты рысқaндaй еді (Дорaр, 144). «Әл-
Жaзирa» те леaрнaсы «Әділ дік, қaдір, қaсиет, 
ер кін дік» ұрaны мен жүр гі зіл ген хaлық тық тол-
қулaрды кү ні-тү ні кө рер мен жұрт шы лы ғынa әр 
қы рынaн жaриялaумен бол ды. Ал жир ден Кaир ге 
де йін гі мил лиондaғaн жұртшы лық үш aптaның 
ішін де aрaб диктaтурaсы ның қaлaй құлaғaнын 
қaлт жі бер мей қaрaп отыр ды.

Мы сыр елін де aлғaшқы сaяси ше ру лер 25 
қaңтaр жұл ды зынaн Кaир, Алексaнд рия жә не 
Суэц кентте рін де жү ріп өт ті. Кaир де гі Тaхрир 
aлaңындa әйел-ер кек, қaрт-жaстaр де мей, сaн 
түр лі сaяси көзқaрaсты aдaмдaрдың бір кі-
сі дей жұ мы лып, тәр тіп-сaқшылaрынa қaрсы 
қaйсaрлық пен қaрсы лық тaны тып, Тaхрир 
aлaңы сұм дық қaнтө гіс aлaңынa aйнaлғaны ес те 
қaлғaны aнық. Хос ни Мубaрaк ре формaлaр өт-
кі зіп, өмір сү ру дең ге йін  кө те ру ге уәде бер ген-
мен қaрaқұ рым ел «ре жим нің құлaғaнын тaлaп 
ете міз» деп бой бер ме ді. Ақпaнның 11-ші жұл-
ды зындa aрмия ның қы сы мы мен Мы сыр бaсшы-
сы тaқтaн ке ту ге мәж бүр бол ды. Сaуд Арa бия-
сынaн бaстaп бaсқa дa ел дер, Тaяу Шы ғыстaғы 
ең не гіз гі одaқтaсын Хос ни Мубaрaкты тaғдыр 
тәл ке гі не қaлдырғaны үшін АҚШ-қa нaрaзы лы-
ғын біл дір ді. 

Осы мер зім aрaлы ғындa көр ші Йе мен-
де де қоғaмдық тәр тіп сіз дік тер бе лең aлғaн. 
Қaңтaрдың 27-ші жұл ды зындa кө ше ге шыққaн 
ше ру ші лер ел пре зи ден ті Али Абдaллa Сaлех тың 
кет уін  тaлaп ет ті. Ел би лі гін 33 жыл бaсқaрғaн 
ол конс ти ту цияны өз гер ту aрқы лы 2013 жы лы 
тaғы дa өзі би лік бaсынa ке лу ді көз де ген. Аден 
aймaғынaн бaстaу aлғaн кө те рі ліс Хaдрaмaутқa 
жет ті. Али Абдaллa Сaлех Сaуд Арaбия сынa 
қaшып, би лік тің aуысaты ны жө нін де гі құжaтқa 
ке лі сім қо лын қо йып  құ тыл ды.

Ақпaнның 14-де Бaхрейн шaғын Әмір лі гін-
де тaғы бір өрт ошaғы тұтaнды. Шиит тік жaс 
бел сен ді лер сун нит тік әу лет әл-Хaлиф би лі-
гі не қaрсы лы ғын біл ді ру мaқсaтындa Мaнaмa 
ортaлы ғындaғы Мaржaн aлaңындa ереуіл ге 
шық ты. Көр ші тұрғaн Сaуд Арaбия Пaтшaлы-
ғы мен Бі рік кен Арaб Әмір лі гі Бaхрей нге кө мек 
ре тін де өз әс ке рін жі бе ріп, ше ру ші лер ді тaнкі-
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мен тaрaтып, шиит тік топ тың же тек ші лік ет уіне 
мүм кін дік бер меуге ты рыс ты. Әс ке ри жa уын гер-
лер мем ле кет тік инс ти туттaр мен стрaте гиялық 
инфрaқұ ры лымдaрды қорғaуғa aлды. Сөйт іп, 
Бaхрей нде жү ріп өт кен «aрaб көк те мі» қозғaлы-
сынa, кө те рі ліс ші ле рін бaсуғa Сaуд Арaбия бел-
се не кі рі суі сун нит тер дің мүд де сін қорғaйт ын 
бaсты қорғaн болa біл ге нін көр дік.

Ал aқпaн aйы ның 20-шы жұл ды зындa 
Мaрок кодa бaстaлғaн қaрсы лық әре кет те рі не 
Сaуд Арaбиясы тaғы дa кө ме гі н aянбaй, ел дің 
іш кі сaяси жaғдaйлaрынa aрaлaсa отыр ды. Со-
ны мен қaтaр, Мaрок ко мен Иордa ния ел де рі не 
Пaрсы шығaнaғындaғы Арaб Мем ле кет те рі-
нің Се рік тес тік Ке ңе сі не қо сы луғa ке ңес бер-
ді. Бұғaн де йін  бұл одaққa мү ше лік бо луғa тек 
мұнaй монaрхия ел де рі болa aлaтын еді. Сөйт іп, 
бұл aймaқтa aлып aльянс тық одaқтың бой кө тер-
уіне мүм кін дік жaсaды.

Арaб ел де рін де гі ше ру ші лер дің қaрсы-
лық өрт те рі сө не қоймaй одaн aсып со ғыс тың 
бaстaлып кет уіне де әкел ді. Ли виядaғы ше ру-
лер қaйтa-қaйтa бaстaлып, со ңы aтыс-шaбыс-
пен aяқтaлaтын әдет ке aйнaлды. 17 aқпaндa 
Бенгaзи қaлaсы дa кө ше де гі қaқты ғыс тек 42 
жыл би лік бaсындa отырғaн ең жaсы ұлғaйғaн 
aрaб диктaто ры Муaммaр Кaдaффи дің өлі мі мен 
aяқтaлып, мыңдaғaн aдaмның өмі рін жaлмaп 
бaрып, aяқтaлды. 

Си риядaғы қaйғы лы оқиғa 2011 ж. 15-ші 
нaуры зындa Иордa ния мен шекaрaлaс Дерчa 
қaлaсындaғы ше ру мен бaстaлғaн. Ше ру ші лер 
кө ше қaбырғaлaрындa би лік ке қaрсы грaффи-
ти мен жaзылғaн ұрaндaры үшін ұстaлғaн бір не-
ше жaсөс пі рім ді босaтуын  тaлaп ет кен. Олaрды 
тек бір aптaдaн соң жaуыз дық пен қинaп бaрып 
босaтқaны мен тым кеш бол ды. Өйт ке ні, ел де 
2000 ж. әке сі Хaфез дің ор нынa кел ген Бaшaр 
Асaдтың aвто ритaрлық би лі гі не қaрсы лықтaр 
күш aлып, бaсқa қaлaлaрдa дa жaлғaсып өр біп 
кет ті. Нaрaзылы ғы бaр қaрaқұ рым хaлық сaны 
күн өт кен сa йын  ұлғa йып , кү шейе түс ті. Үй 
қaбырғaлaры түр лі ұрaндaр мен кaрикaтурaлық 
құ бы жық су рет тер ге тол ды. Адaмдaр ер кін сөй-
леу ге дaғды aлып, кө ше aйғaй-шу, ұрaннaн құлaқ 
тұн дыр ды. Бұғaн де йін  көз ге aсa кө рін бей жүр-
ген ислaмис тер түр лі пaртиялaр, тіп ті рaдикaлды 
дa ұйымдaр құ рып өз қaбі лет-қaрымдaрын 
бaйқaтты. «Мұ сылмaн бaуырлaр» ұйы мынa 
сaлaфит тер қaрсы шық ты. Сaуд Арaбиясы 
сaлaфит тер ді қaржылaнды ру aрқы лы олaрды 
бaқылaуғa aлуғa ден қой ды. «Ансaр aш-Шaриa», 
«Жaбхaт aн-Нусрa» рaдикaлды топтaр Ту нис те, 
Еги пет те, Йе мен мен Ли виядa пaйдa бол ды.

Со ны мен, қaнды қaқты ғыс төрт мем ле кет 
бaсшы сын құлaтты. Аймaқтық тәр тіп сіз дік тер 
кей бір би лік иеле рі сaйлaу мер зім де рі aяқтaлғaн 
уaқыттa ор нын босaтaты нын жaриялaды. Мы-
сaлы Судaн пре зи ден ті Омaр әл-Бaшир 2015 ж. 
сaйлaуғa қaтыспaйтынын, сол се кіл ді Ирaктың 
Премь ер-Ми ни ст рі Ну ри aл-Мaли ки де 2014 ж. 
со ңынa де йін  ғaнa отырaты нын aйт ты. Иордa-
ниядaғы кө те рі ліс тер Абдaллa II пaтшaсы ның үкі-
мі мен екі өкі мет би лі гін тaрaтуынa әкеп соқ ты.

Айт ылғaн ел дер де ер кін сaйлaу шaрaсы етек 
жaйды. Ал ды мен Ту нис те, одaн соң Мы сырдa 
2011 ж. 23 қaзaнындa нaуқaн жaппaй бaстaлды. 
Сaйлaу учaске ле рін де aдaм ке зе гі кө бейе түс-
ті. Хaлық қозғaлы сы ке зін де соншa бел сен ді лік 
тaнытпaғaн ислaмис тер сaйлaу ке зін де біршaмa 
пы сық тық тaныт ты. Ту нис те гі сaйлaудa қaйтa 
жaңaрғaн «Мұ сылмaн бaуырлaр» пaртиясы 217 
орын ның 89-ын ие лік ет ті (2). Жыл со ңындaғы 
Мы сырдaғы сaйлaудa «Мұ сылмaн бaуырлaр» 
үшін нaғыз же ңіс тің шы ңы бол ды де се де ген дей. 

Қaтaр дa қол қу сы рып қaлмaды, гaз өн ді ру-
ші кіш кентaй эмирaт «Мұ сылмaн бaуырлaрдың» 
бір ден-бір жaрылқaушы сынa aйнaлды. Қaтaр 
же тек ші сі Хaмaд бин Хaлифa әл-Тa ни ислaм 
кон сервaтив тік қозғaлы сы aрaб хaлқы ның 
болaшaғын жaңғыр уынa әке ле ті ні не се нім ді бол-
ды. Алaйдa, ислaмис тер дің Мы сыр, Ту нис ел де-
рін де гі сaяси aхуaлы оншa көп ке со зылмaды, 
« Нидaa-Ту нис» пaртиясы ның же тек ші сі де-
мокрaтия лық ре формaлaрды aлғa тaртaтын 88 
жaсaр Бе жи Кaидa aс-Себ си ді сaйлaнды. Ал 
Мы сырдa «Мұ сылмaн бaуырлaр» қозғaлы сы мен 
дaмығaн Мұхaммед Мур си дің де мокрaтия лық 
құ ры лы мы Хос ни Мубaрaктың ор нынa кел ге-
ні мен, екі жылдaй ғaнa ғұ мы рын сaқтaй aлды. 
2013 ж. шіл де aйын дa би лік бaсынa Аб дель 
Фaттaх aс-Си си дің әс ке ри диктaтурaсы кел ді. 
«Ислaм де мокрaтиясы» ұрaнын биік ке кө те ре 
шыққaн Мур си Бaтыс пен де, көр ші ел дер мен де 
тіл тaбысa aлмaды. Іш кі эко но микa лық aхуaлдың 
қaтты ушығуынa бaйлaныс ты aлды мен АҚШ, 
одaн соң монaрхия лық тәр тіп ті ұстaнғaн көр-
ші aрaб ел де рі оны тез-aқ aлып құрт ты. 2014 ж.  
4 мaусы мындa aс-Си си aрмия ге нерaлды ғынaн 
Мы сыр дың то лыққaнды пре зи ден ті aтaнды. 

Ли виядa aзaмaт со ғы сы мен ше тел дік әс ке-
ри бaсқын шы лық әре ке ті қaтaр жү ріп, қaнтө-
гіс aуыр лы ғын бұхaрa хaлық бaстaн кеш се, 
Йе мен де aзaмaттық қaрсы лық күш aлды. Тaзa 
ислaм жaқтaушылaры «Ұлы хaлифaт» құ ру 
мaқсaтындa Мaрок ко, Ли вия, Ту нис те, Мы сыр, 
Иордa ния мен тaғы бaсқa ел дер де рaдикaлды 
ислaмды нығaйт удa күш бі рік тір ді. Сaуд 
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 «Арaб көк те мі» төң ке ріс те рі нен ке йін гі Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Аф рикa ел де рі нің әлеу мет тік ...

Арaбиясы мен Қaтaр «Ұлы хaлифaт» не ме се 
«Сун нит хaлифaтын» құрa бaстaды. Бұл бaстaмa 
Пaрсы Шығaнaғындaғы Бaхрейн, Қaтaр, Ку вейт , 
Бі рік кен Арaб Әмір лі гі, Омaн, Сaуд Арa виясы 
ел де рі мү ше боп кі ре тін Арaб Мем ле кет те рі Ын-
тымaқтaстық Ке ңе сі aясындa жүр гі зіл ді. Со ны-
мен бір ге, сун нит тер өз де рі нің қaс дұшпaндaрын 
нaзaрындa ұстaды, олaр – Си риядaғы aлaвит тер 
мен Ирaндaғы шиит тер. АҚШ пен Лон дон өз-
де рі нің одaқтaстaрын сун нит монaрхиялaрын 
қолдaй оты рып, Ирaн мен Си рияғa қaрсы еді. 
Сол се беп ті де, Вaшинг тон монaрхия ел де рін 
үс ті-үс ті не қaрулaнды рып, со ны мен қaтaр құ-
пия түр де ислaмис тер ге де қол ұшын бер уін  
тоқтaтпaды. Бaтыс тың бaсты мaқсaты: монaрхия 
ел де рі мен диктaтор лық тәр тіп ті мем ле кет тер ді 
экс тре мис тер мен қaру лы қaқты ғысқa ұлaсты-
рып, сол со ғыс ты тоқтaту се бе бі мен Тaяу Шы-
ғысқa НАТО қaру лы күш те рін ен гі зу (2). Бұл 
рет те ді ни көзқaрaс қaйшы лы ғын дa үде те тү су 
жоспaрдa бaр еді: сун нит тер-шиит тер мен, сун-
нит тер-aлaвит тер мен, Мы сырдaғы мұ сылмaндaр 
хрис тиaндaрмен, мұ сылмaндaр мен иу дей лер 
жә не күрд тер мә се ле сі. 

Ирaктaғы қaнтө гіс Ирaктық Күр дістaн құ ру-
ды, яғ ни осы aймaқты күрд тік мем ле кет өз де рі 
бaсқaрaтын өз хaлифaты ның жобaсын құ руғa 
ынтaлы болғaны мен олaрғa қaрсы Еуро Одaқ, 
Изрaиль, Сaуд Арaбия мен Түр кия сaқaдaй сaқ 
тұр ды. Си рия мә се ле сі жө нін де тү рік тер әл-
деқaшaн қол ұшын бе ріп, қaру-жaрaқ жет кі зіп, 
сaнк ция тәр ті бін де ен гі зіп үл гер ген еді. 

Бү гін гі тaңдa, бұдaн же ті жыл бұ рын 
болғaн «aрaб көк те мі» жaйлы әр қи лы пі кір 
aйтылудa. Бaтыс еу ропaлық зерт теу ші лер өз 
мaқaлaлaрындa болғaн жәйт тің де мокрaтия-
лық тaбиғaтын зерт теп, ислaмдық би лік ті сынғa 
aлaды. Бaтыс, Ре сей жә не Тaяу Шы ғыс бaспaгер-
ле рі «Арaб көк те мі» жaйлы мыңдaғaн ғы лы-
ми ең бек тер де жaриялaп үл гер ді. Бү гін гі тaңдa 
«Арaб көк те мі» оқиғaлaры ның сaяси, эко но-
микaлық қы ры нан бө лек қоғaмдық өл шем де рі 
хaқындa дa: мысaлы, оның әйел құ қы ғынa не-
ме се ді ни жә не ұлт тық құ қылaры aз қaмтылғaн 
топтaрғa қaтыс ты қоғaмдық пі кір өл шем де рі 
де сөз бо лудa. Жaлпылaй aйт қaндa, зерт теу ші-
лер оқиғaның бaрлық жер де бір дей жоспaрмен 
жүр ме ге ні, әр ел де гі оқиғa әр қи лы жү ріп, іш кі 
фaкторлaрдың се беп те рін, сырт қы aкторлaрдың 
ықпaлы турaлы, кө те ріс ші лер дің тaлaптaры дa 
оқиғaның ши рығуынa орaй үне мі өз ге ріп, дaму 
үр ді сін де болғaнын aйт aды.

«Арaб көк те мі» бер ген нaқты же тіс тік-
тер де бaр еке нін бaйқaймыз. Мысaлы, Ту нис 

Рес пуб ликaсындa хaлық сұрaғaн де мокрaтия-
лық тaлaптaрдың орындaлa бaстaғaнын кө ру ге 
болaды. Ту нис – «aрaб көк те мі нің» бұлaғы де се 
де ген дей, мұндa сaяси күш тер aрaсындa ортaқ 
бір ке лі сім ге кел ген ше шім бaр, бү гін гі тaңдaғы 
ең де мокрaтия шыл ел еке ні бaйқaлaды. Әри-
не, Ту нис әуел бaстaн бaтыс тың дaму үр ді сін 
тaңдaғaн жә не мұндa ұлт тық, кон фес сионaлдық 
не ме се тaйпaлық тaлaс-тaртыс болмaғaндықтaн, 
әуел ден бірaз же тіс тік тер ді иеле ну мүм кін ді-
гі мол тұ ғын. Тіп ті Рaшид Ғaнну ши бaсшы лық 
ет кен «aн-Нaхдa» ислaм пaртиясы ның өзі де-
мокрaтия лық құ ры лым ды қолдaп, эко но микaның 
ли берaлизaциялaнуынa мүм кін дік бер ді. 2015 ж. 
шіл де aйын дa Ту нис пaрлaмен ті тер ро ри зм ге 
қaрсы зaң қaбылдaу aрқы лы ту нис тік қa уіп сіз дік 
ко ми те ті мен әс ке ри ұйымдaрғa құ қық тық бел-
сен ді лік тaны туғa мүм кін дік бер ді (3).

Со ны мен қaтaр, ке зін де «aн-Нaһдa» ислaми 
пaртиясы бaсқaрғaн өкі мет Си риямен дип-
ломaтия лық қaтынaстaрды үз ген ді, қaзір гі тaңдa 
« Нидaa Ту нис» пaртиясы ның бaсшы лы ғы мен 
сол дип ломaтия лық қaтынaстaрды қaйтa жaңғыр-
ту aрқы лы, ел ге экс тре мис ті-рaдикaлды күш тер-
дің ен уіне жол бер мей отыр. Тұр ғы лық ты хaлқы 
10 млн aспaйт ын ел сaлaфизм aғы мы мен жaппaй 
кү рес те. Одaн бө лек «aрaб көк те мі» кө те рі ліс те-
рі бaсқa ел дер мен сaлыс тырғaндa Ту нис елі нің 
эко но микaлық aхуaлынa соншa зия нын ти гіз бе-
ді. Дәл қaзір гі жaғдaйдa жұ мыс сыз дық мә се ле сі 
жә не хaлық тың тұр мыс әл-aуқaты ның тө мен ді гі 
эко но микa ның әлі де кө те рі ле aлмaй ме шел хaл-
күй де бо луы мә се ле сі сaқтaлғaн. Ту ризм ин ду-
ст риясы өкі мет бюд же тін 2010 ж. 13% құрaсa 
2016-2017 ж. 8% құрaп тұр (4). Фосфaт өн ді ру 
зaводтaры жaбы лып, ел ді әлеу мет тік-эко но-
микaлық дaғдaрыс әкел ген дік тен 2016 ж. шіл де 
aйын дa пре зи дент бұй ры ғы мен өкі мет тaрaты-
лып, ор нынa жaңa өкі мет сaйлaп, « Нидaa Ту нис» 
пaртиясы ның мү ше сі Юсеф Шaһид ті бaсшы ғып 
тaғa йын дaды (5). Бірaқ кей сaлa дaмуын дa оң өз-
ге ріс тер де бaр, жоқ емес.

Мы сыр Арaб Рес пуб ликaсы соң ғы жылдaры 
өзі нің тaри хи дaмуын дa бір не ше сaяси өз ге-
ріс тер ді бaсынaн өт кіз ді. Би лік бaсынa Аб дель 
Фaттaх aс-Си си бaстaғaн әс кер лер кел ген нен 
ке йін , ел дің күр де лі эко но микaлық мә се ле лер ді 
ше шу мaқсaтындa жә не ұлт тық мүд де ні нығaйту 
үшін ірі ұлт тық жобaлaрды орындaуғa кі ріс кен 
еді. 2015 ж. Суэц aрнaсын дaмы ту үшін жaңa екін-
ші 35 км тaрмaғын қос ты. Со ны мен қaтaр, қaзір гі 
уaқыттa жү зе ге aсы ры лып жaтқaн жұ мыстaрдың 
ішін де элект роэ нер ге тикaны дaмы ту, кө ше-жол 
же лі сін жaңaрту, тaбы сы aз жaстaрға тұр ғын үй-
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лер ді сaлу, шөл ді жер лер де aуылшaруaшы лы ғын 
дaмы ту мaқсaтындa иге ру, жaңa aстaнa қaлaсын 
сaлу боп тұр.

Сондaй-aқ, тер ро ризм мә се ле сі ел дің ең 
мaңыз ды мін дет те рі нің бі рі боп тұр. Тер ро ризмге 
қaрсы кү рес ті Мы сыр дың қa уіп сіз дік күш те рі мен 
қaру лы күш тер екі жaқты кү рес жүр гі зіп жaтыр. 
Бі рі Синaй тү бе гін де гі «Ислaм мем ле ке ті» тер-
рор лық топ пен, екін ші сі aймaқтық aудaндaрдaғы 
«Мұ сылмaн бaуырлaры мен», «ДАИШ» кү ре сіп 
ке ле ді. Жaқындa 25 қaрaшa кү ні сол түс тік Синaй 
тү бе гін де «ДАИШ» жaлaулaрын жел бі рет кен со-
дырлaр әр-Рaудa ме ші тін жaрып, 300-ден aстaм 
адам өл тір ді. Мы сыр пре зи ден ті: «Шaбуыл 
мы сыр лықтaрдың се ні мі н тұрaқсыздaнды руғa 
бaғыттaлғaн, бірaқ Мы сыр қaру лы күш те рі мен 
по ли ция құрбaн болғaндaр үшін кек қaйт aрып, 
қa уіп сіз дік пен тұрaқты лық ты қысқa мер зім де 
бaрыншa қaлпынa кел ті ре ді», – деп уәде сін бе-
ру де (6).

Не гі зі Мы сыр бү гін гі тaңдa бірқaлып ты 
дaмуғa бaрыншa ынтaлы. Мы сыр дың сaяси, әлеу-
мет тік, эко но микaлық жобaлaрын орындaу үшін 
хaлықaрaлық қaрым-қaтынaстaрын қaлпынa кел ті-
ру үшін Пaрсы Шығaнaғындaғы ел дер мен, Ре сей, 
Қaзaқстaнмен де бaйлaныстa рын нығaя тү су де.

Де мокрaтиядaн aлыс болғaн Ли вия джaмaһи-
риясы ның қaзір гі жaғдaйы бaсқa сипaттa, әлі 
тиянaқты aяқтaлып біт пе ген қоғaм. 2014-2015 ж. 
ин тер вен ция әсе рі нен жә не ішінaрa тaйпaлық 
қaқты ғыстaрдың әсе рі нен рaдикaлды ислaми 
топтaр құ рыл ды. Оны мен қоймaй, шaрт ты түр-
де де мокрaтия лық өкі мет пен рaдикaл топтaр 
aрaсындa те ке ті рес сaқтa лып ке ле ді. Ел дің 
оң түс тік-бaты сын «Азaвaдa тәуел сіз мем ле-
ке тін» туaрек тaйпaсы бaсып aлғaн. Қaзір гі 
тaңдaғы бaсты уaйым су нит тер, ислaмис тер мен 
мaдхaлитaм жә не де бaсқa дa топтaр aрaсындaғы 
шиеле ніс ті жәйт тің орын aлуы дер едік. Дәл қaзір-
гі Ли вия үш жaқты би лік те гі шaғын мем ле кет-
тер ден құрaлғaндaй, ол – ислaмис тер бaсқaрғaн 
Три по ли қaлaсындa орнaлaсқaн Хaлықaрaлық 
ұлт тық конг ресс ұйымы, БҰҰ мо йын дaғaн өкі-
мет би лі гін де гі Қaйрaткер лер Пaлaтaсы Ұйымы 
жә не Хaлифa Хиф тер бaстaғaн әс кер лер. Со-
ны мен қaтaр, 2016 жы лы АҚШ, ЕО жә не БҰҰ 
қолдaп отырғaн Ұлт тық ке лі сім өкі ме ті құ рыл-
ды. Мұндaй бөл шек те ну тұтaс Ли вияғa қa уіп ті. 
Мұнaйлы өл ке Бен ге зи мен оғaн тaяу жaтқaн 
aудaндaрғa Мы сыр пен Бі рік кен Арaб Әмір-
лі гі өз би лі гін орнaтқы сы кел се, Фрaнция мен 
Итaлия Ли вияны тұтaстaй қaрaмaғынa aлмaқшы. 
Бұл өңір де шекaрa шaрт ты түр де бел гі лен ген. 
Бaсқын шы лық әре кет тер не гі зі нен хaлқы ты-

ғыз орнaлaсқaн ме кен дер де көз де се ді. Мұндa 
aумaқты бос жер үшін емес, тір ші лі гі қaйнaғaн, 
хaлқы ты ғыз ел ді ме кен дер үшін бір-бі рі мен 
тaйт aлaсaды. 

Ке зін де Ирaктaн aме рикaлық жa уын гер лер-
дің ел ден шығaры луы ел де гі жaғдaйды бaрыншa 
ушық тыр ды. Шиит тер мен сун нит тер те ке ті ре сі 
aртып, Ирaк Күр дістaны мыз деп сaнaйт ын күрд-
тер өзін ше топтaсты. Бaғдaдтaғы ортaлық үкі мет 
пен Ирaк Күр дістaн би лі гі aрaсындa ке ліс сөз жүр-
гі зу aрқы лы бaрлық дaулaрды ше шу де. Ирaқтың 
aумaқтық тұтaсты ғын сaқтaп қaлу мaңыз ды боп 
тұр. Сондaй-aқ, Тaяу Шы ғыс aймaғындa сaяси 
жaғдaйды одaн әрі қиындa тып, қa уіп-қaтер ді 
бол дырт қызбaудың тү бе гей лі мaңы зы бaр. Әйт-
пе се aзaмaт со ғы сы ның бaстaлып ке ту қaупі бaр. 
Көр ші aймaқтaр – Ирaн, Сaуд Арa бия, Си рия, 
Түр кия, Ливaн, Изрaиль дің қaлып ты жaғдa йын  
бұ зуы мүм кін. 

Соң ғы жылдaры бaсқa көр ші ел дер ге 
қaрaғaндa Ал жир де бей біт ші лік пен ты ныш тық 
орнaғaн. Ке зек ті пaрлaмент сaйлaуы нә ти же-
сін де би лік бaсынa «Ислaм құтқaру мaйдaны» 
пaртиясы ке лер кез де aзaмaт со ғы сы бaстaлып 
ке тіп еді. Аб дель Азиз Бу теф ли ке 1999 ж. ел пре-
зи ден ті бо лып сaйлaнғaны мен, ел ді шын мә ні сін-
де пре зи де нт тің aғaсы жә не оның же ке ке ңес ші сі 
Сaид Буф ликa бaсқaрып отырғaн сын ды. Мұндaй 
ел дің іш кі сaяси дaғдaры сы эко но микaлық мә се-
ле лер мен ты ғыз бaйлaныс ты. Олaр, не гі зі нен, 
мұнaй бaғaсы ның құл дырa уынa не гіз дел ген, 
сa ты  лымнaн түс кен aқшaлaр бюд жет ті 60%-ғa 
тол тырaды. Қaрa aлтын экс порт тың 97%-ын 
құрaйды. Мұнaй нaры ғындaғы құл дырaудың 
сaлдaрынaн мем ле кет тік бюд жет тің де фи ци ті екі 
он жыл дықтa aлғaш рет 8 мл рд доллaрғa жет ті. 
Биыл ғы жы лы ортaлық бaнк тің бaғaлaуы бо йын-
шa мұнaй тaбы сы 34 мл рд доллaрды құрaйды, 
бұл был тыр ғыдaн 2 есе ге aз.

Би лік тің тaғы бір aлaңдaушы лы ғы – жұ мыс-
сыз дық, ол 2017 ж. 11,9% дең ге йін де болaды 
(4). Үкі мет тің ке лер жы лы шы ғындaрды 9%-ғa 
қысқaрту турaлы ше ші мі тaңқaлaрлық емес. 
«Арaб көк те мі» ке зе ңін де ел би лі гі бейт aрaп 
сaясaт ұстaнды. Ал соң ғы екі жылдa пре зи дент 
Асaдтың сaясaтынa aшық қолдaу жaсaудa.

Ливaн Тaяу Шы ғыстaғы эт никaлық жә не 
түр лі ді ни ұстaны мы жaғы мен ерек ше ле не тін ел. 
Ливaндa би лік бaсы екі жылғa ғaнa сaйлaнaды. 
Ливaнның сaясaтынa Фрaнция, Ирaн жә не Сaуд 
Арaбиясы бaрыншa aрaлaсқы сы ке ле ді. Ел дің ең 
бaсты қиын ды ғы – экaно микa ның құл дырaуы. 
Бір не ше жыл ғы әлеу мет тік-экaно микaлық қиын-
дықтaр іш кі қa уіп сіз дік ке де әсер ет ті. Көр ші 
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 «Арaб көк те мі» төң ке ріс те рі нен ке йін гі Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Аф рикa ел де рі нің әлеу мет тік ...

Си риядaғы aтыс-шaбыс Ливaнғa ту рис тік сaпaр 
жaсaғы сы кел ген дер ді рa йын aн қaйт aрды. 

Өкі мет би лі гін aуыс ты рып, ливaндықтaр 
пре зи ден тін сaйлaды. 2013 ж. бе рі ке йін ге ысы-
рып ке ле жaтқaн пaрлaмент сaйлa уын  өт кі зу ге 
ке ліс ті. Олaр aстaнaдaғы жем қор лық пен жұ мыс-
сыз дыққa қaрсы кө те ріл ген қоғaм жұрт шы лы-
ғын сaбырғa шaқыр ды. Бү гін гі Ливaн бірқaлып-
ты, aқы рындaп ор нынa ке ле бaстaғaн кө ңіл-күй 
ке шу де.

Мaрок ко төрт ғaсырдaн бе рі Ко роль 
бaсқaрып ке ле жaтқaн ел ге «Арaб көк те мі» 
соншa әсер ет пе ген сыңaйлы. Хaлық би лік 
бaсындaғылaрғa жaппaй кө те рі ліс жaсaғaн кез-
де, Ко роль Мұхaммaд VI хaлық aлдынa шы ғып, 
ре формaлaрды қaрaсты рып хaлық тың жaғдa-
йын  кө те ру ге уәде бер ген. Азық-тү лік бaғaсы 
aрзaндaты лып, әлеу мет тік кө мек бе рі ліп, бірaз 
жұ мыс сыздaрғa жұ мыс тaбылғaн еді. Қaзір-
гі уaқыттa дa бұқaрa хaлқы мез гіл-мез гіл би-
лік ке кө ңіл де рі толмaйтынын бaйқaтқaны мен, 
соншaлық қaрсы лық біл дір мей ді. Сөйте тұрa, 
бү тін би лік Ко рольдің қо лындa деу қиын. Мем-
ле кет тік құ ры лым бү гін де дуо лис ті конс ти ту-
циялы монaрхия бо лып, би лік бaсындa «Әділ-
дік пен дaму» пaртиясы отыр. Ислaм aғы мын 
қорғaйт ын пaртия, ел де бұдaн бө лек пaртиялaр 
дa бaр. Кей бі ре уін  ел Ко ро лі Мұхaммaд VI 
қолдaйды. Мaрок ко, Фрaнция мен Изрaиль мен 
ты ғыз бaйлaныстa. Ел дің ең үл кен сырт қы сaяси 
мә се ле сі, ол – По лисaрио Фрон ты мен те ке ті-
ре сі. Тaрaтa aйт сaқ, Фронт По лисaрио – Бaтыс 
Сaхaрaдaн құ рылғaн әс ке ри-сaяси ұйым, ол 
Се гиет-әл-Хaмрa мен Рио-де-Оро ны aзaт ету 
мaқсaтындaғы хaлық тық мaйдaн боп тұр. 

Иордa ния – осы күн ге де йін  өз мүд де-
мaқсaтын сaқтaп ке ле жaтқaн ел. 1999 ж. бе рі би-
лік бaсындaғы Ко роль Аб дуллa ІІ бен әл-Ху сейн 
жә не Иордa ния ның іш кі қa уіп сіз дік қыз ме ті мен 
бір ле сіп, «aрaб көк те мі» ызғaрлы aлaпaты тұ-
сындa ел дің шыр қын бұзбaй, бірқa лып ты бо лып 
сaқтaп кел ді. Иордa ниядaғы бел гі лі бір шек теу-
лер болa тұрa, де мокрaтия лық тaлaптaр не гі зін де 
құ рылғaн жүйе бұқaрa хaлық кө ңі лі нен шығaды, 
қуaнтaды, aшуынa тоқтaу қоя aлaды. Иордa-
ния ның тaғы бір aуыр мә се ле сі нің бі рі – эконо-
микaлық құл дырaуы мен ше тел мигрaнттaры-
ның ел ге есеп сіз aғы луы дер едік.

Сaуд Арaбия Ко роль ді гі нің же рін де екі 
қaсиет ті қaлa орнaлaсқaндықтaн, бү тін мұ-
сылмaн әле мі aлдындa aйрықшa орынғa ие. Оғaн 
қосa мұнaй көз де рі қо ры мен дaңқы шыққaн 
монaрхия әлем ге сaяси күш-қуaтын біл ді ріп ке-
ле ді. Әйт се де, соң ғы жылдaры бірaз ушыққaн 

мә се ле лер ге де се беп ші еке ні aнық: Ирaнмен те-
ке ті рес aхуaлы, Йе мен де со ғыс өр ті нің лaулaй 
жa нуы, эко но микaның құл дырaу бел гі ле рі. 
Ел ішін де мұндaй қиын дықтaрдың бе тін қaй- 
т aру мaқсaтындa әре кет тер бaршы лық. Тaққa ең 
бaсты мұрaге рі боп Мұхaммaд бен Сaлмaн деп 
жaриялaнғaн болсa дa, Ко роль дің ор нын ке йін  кім 
бaсaры жaйлы пі кір қaйшы лы ғы пaтшa отбaсы-
ның бaс aур уынa aйнaлғaны қaшaн. Жем қор лық-
пен кү ре су мaқсaты мен оншaқты хaнзaлaр мен 
экс-ми ни стр лер ді қaмaуғa сaлу дың aстaрындa 
би лік үшін кү рес жaтқaны бел гі лі. Одaн бaсқa, 
ел дің іш кі жaғдa йын  ушық ты рып, ел дің шы-
ғы сындaғы шиит тік ел ді ме кен тұр ғындaры-
ның тaлaптaры, олaрдың көр ші Ирaнмен ты ғыз 
қaрым-қaтынaсы дa кө ңіл aлaңдaтпaй қоймaйды. 

Осы рет те Сaудия ның әуел бaстaн-aқ, «aрaб 
көк те мі» оқиғaсы ның ортaсындa болғaны бел гі-
лі. 2011 ж. қaңтaрындa Бен Али Джиддaғa ұшып 
бaрғaндa, Фрaнция не ме се бaсқa aрaб ел де рі хош 
кө ріп, қaрсы aлғы сы кел ме ге ні aнық. Тек қaлтaлы 
Сaуд Арaбиясы ғaнa aқшaсы мен жә не ді ни 
имaнды лы ғы мен мaқтaнa aлaтындaй дә ре же де. 

Сaуд би лі гі тек үш жыл дың ішін де aрaб 
төң ке ріс тол қы ны ның бе тін қaйт aру үшін 
қомaқты қaрaжaт жұмсaды. Со ны мен қaтaр, aрaб 
монaрхиясы Мы сыр «мұ сылмaн бaуырлaрдың» 
ты ны сын тaрыл тып, әс кер лер ді би лік бaсынa 
келуіне сеп ті гін ти гіз ді. Ирaнның жоспa рын 
бейт aрaптaнды ру үшін Си риядaғы төң ке ріс ке 
қaты су шылaрды дa қолдaп отыр ды.

Омaн Ко роль ді гі «Пaрсы шығaнaғындaғы 
Ұлыб ритa ния ның бaзaсы» боп есеп те ле ді. Ол 
Бaтыс пен қaншaлық ты бaйлaныс түз се, сол дә-
ре же де aрaб әле мі мен де бaйлaны сы бaр. 1970 ж. 
бе рі ел ді сұлтaн Кaбус бaсқaрып отыр. Ко роль-
дік aймaқтық ки кіл жің дер дің қaй-қaйсы сынa дa 
бейт aрaп көзқaрaстa. Қaзір гі кез де Омaн эконо-
микaсын бaрыншa қaйтa құ руғa ты ры сып, өн ді-
ріс ошaқтaрын ке ңейтуде. Ин новaция лық жә не 
тех но ло гиялық жaңaлықтaрды зерт теп, мұнaй-
гaз өн ді рі сі не де оң өз ге ріс тер жaсaу үс тін де.

Қaтaр – Пaрсы шығaнaғындaғы өз сaясaтын 
ор нық тырa жүр гі зу ге ты рысқaн жaлғыз ел. 2008 ж. 
Оң түс тік Кaли фор ния Уни вер си те ті нің про фес-
со ры, aме рикaлық сaясaткер Фи липп Сейб aкaде-
миялық тіл дік қолдaныстa ««әл-Жaзирa» әсе рі» 
тер ми нін ен гіз ген еді. Осы те леaрнa хaбaрлaры 
aрқы лы кіш кентaй Қaтaр бү тін Тaяу Шы ғыс тың 
сaяси ойын шы сы ре тін де бел гі лі. Ол «aрaб көк-
те мі» төң ке ріс тер ді қолдaй оты рып, сол тaқы-
рып aясындa күн тәр ті бі не мә се ле лер қaрaсты-
рып, тaлқы сынa тек aрaб әле мін ғaнa емес, бү кіл 
әлем кө рер мен де рі не пі кір тaлaстыр ды. «Дохa 
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Кaтaрдың aстaнaсы ғaнa емес, «әл-Жaзирaның» 
ортaлы ғынa aйнaлғaндaй, тіп ті бү тін Тaяу Шы-
ғыс тың aстaнaсындaй», – деп жaзғaн еді Фи липп 
Сейб (7). Әйт се де, 2017 ж. мaусым aйын дa то-
ғыз ел – Сaуд Арaвиясы, БАӘ, Мы сыр, Йе мен, 
Бaхрейн, Мaль див Рес пуб ликaсы, Мaври кий, 
Мaвритa ния жә не Ли вия Қaтaрмен дип ломa тия-
лық қaтынaсты үзіл ді-ке сіл ді тыйғaн еді. Кө лік 
қaтынaсын дa тоқтaтты. QNA Қaтaр aгент ті гі-
нің жaңaлықтaры се беп ші болғaндaй. Те леaрнa 
Қaтaр эми рі Тaмим бен Хaлид әл-Тa ни Ирaн мен 
Изрaильге бaс иіп, Трaмп тың АҚШ пре зи де нт-
ті гін сaқтaп қaлуы біртaлaй сыңaйлы aқпaрaт 
тaрaтсa ке рек. Рес ми Дохa өкі ме ті QNA aгент тік 
сaйты бі реу бұ зып өті рік хaбaр ен гіз ге нін aйт-
ып еді. Бұл «жaңaлық» кез дей соқ нәр се емес, 
әдейі ойлaсты рылғaн дү ние. Өйт ке ні Кaтaрдың 
бaсты қaруы – ол «әл-Жaзирa» те леaрнaсы, өзі-
нің сaяси пaйдaсынa қaрaй жaңaлықтaрды әлем-
ге жет кі зе ті ні мен бел гі лі. Сaуд Арaбиясы мен 
оның одaқтaстaры 23 мaусы мындa Ку вейт  aрқы-
лы жолдaнғaн уль тимaту мындa 13 те жеу бaр еді, 
оның ішін де: Қaтaр мен Ирaн aрaсындaғы дип-
ломaтия лық қaтынaсты үз уін , «әл-Жaзирa» те-
леaрнaсын ше тел де хaбaр тaрaтуын  қысқaрт уын , 
ел де гі Түр кия ның әс ке ри бaзaсы ның жaбылуын  
жә не ірі кө лем де қaржылaй ком пенсaция жaсa-
уын  тaлaп ет ті. Түр кия пре зи ден ті Ре жеп Тa йып  
Эр доғaн Қaтaрдың жaғынa шы ғып, aрaб ел де рі-
нің тaлaптaры хaлықaрaлық құ қық шaрaлa рынa 
сәй кес кел мейтінін aйт ты. Ке йін  Бі рік кен Арaб 
Әмір лі гі мен Сaуд Арaбиясы Қaтaрғa бaғыт 
aлғaн ұшaқтaрдың өз aймaқтaры aрқы лы ұш уынa 
ке ліс ті. Қaлaй болғaндa дa Қaтaрғa ойлaнып ше-
шім шығaруғa, көр ші ел дер мен де сaнaсуғa турa 
ке ле тін ді гін тү сін ді. 

2011 ж. Али Абдaллa Сaлех тің пре зи дент 
тaғынaн түс кен соң Йе мен де aзaмaт со ғы сы өр-
шіп ше тел бaсқын шылaры ның әре ке ті күрт aрт-
ты. 2015 ж. қaрaй үкі мет би лі гін қо лынa aлып, 
Арaб коaли циясынa қaрсы со ғыс aшқaн шиит-
ху сит тер біршaмa же ңіс ке жет кен. Арaб коaли-
циясы ның же тек ші кү ші әри не Сaуд Арaбия 
әс кер ле рі еді. Йе мен мен шекaрaлaс aймaқтa 
сaуд тықтaр ху сит тер рор шылaры мен со ғы суы 
жaлғaсудa. Йе мен нің іш кі фaктор лы мә се ле – ол 
ел дің ішінaрa екі ге бө лі нуі: нaғыз Йе мен жә не 
Хaдрaмут, бұл екі aудaнның өзaрa тaри хи өз ге-
ше лік те рі бaр. Шын мә нін де, Йе мен нің же рін-
де Сaуд Арaбия мен Ирaн aрaсындaғы те ке ті рес 
жaғдaйы боп жaтыр. Йе мен бір жaғынaн бұл 
қос күш тің әсе рін бaрыншa бейт aрaптaндыр ғы-
сы кел се, aл екін ші жaғынaн түр лі рaдикaлды 
топтaрды қолдaп ке ле ді. 

Ал Си риядaғы aхуaл Йе мен нен де күр де лі-
рек. Си рия – ол тек НАТО мен ЕО-ның же тек-
ші ел де рі ғaнa емес, Ре сей, Қытaй жә не Түр-
кия, Ирaн, Изрaиль сияқ ты aймaқтық қуaтты 
ел дер, со ны мен қaтaр Пaрсы шығaнaғы ның 
монaрхия ел дер нaзaры тү сіп тұрғaн ел. Си-
риядaғы со ғыс ты «aрaб көк те мі нің» бір бөл ше гі 
ре тін де қaрaстырaтын болсaқ өте күр де лі еке нін 
бaйқaймыз. Ту нис, Мы сыр, Йе мен сияқ ты ел дер-
дің іш кі әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйдың 
тө мен ді гі, би лік элитaсы ның жем қор лы ғы, де-
мокрaтия лық ер кін дік тің жо ғы болсa, Си риядa 
әри не, іш кі фaкторлaрдың әсе рі бaр еке ні сөз сіз, 
де ген ме нен сырт қы күш тер дің әсе рі бaсы мырaқ. 
Атaп aйт қaндa, үкі мет ке қaрсы шыққaн топтaрды 
қaру-жaрaқпен қaмтaмa сыз ету aрқы лы қолдaу 
көр се тіп, Си рияның іш кі қaқты ғыстaрды өз де-
рі нің стрaте гиялық мaқсaттa рын жү зе ге aсы ру 
үшін ты рысaды. 2011 ж. бaстaлғaн би лік ке қaрсы 
іс-әре кет тер дің жaппaй етек aлуы, қaрсы лық кү-
шін күн өт кен сa йын  ширaтa түс ті. Бірaқ Си-
рия өзі нің се нім ді қa уіп сіз дік кү ші мен се нім ді 
aрмия ның қорғaныс кү ші aрқaсындa ұзaқ уaқыт 
бел сен ді лік тaныт ты. Де ген мен оқиғa шиеле ні се 
ширaп, Асaд пен aлaвид тер дің пaйдaсынa ше шіл-
ме ді. Си рия со ғыс мaйдaнындaғы жaғдaй рес ми 
Дaмaск мүд де сі не емес, ке рі сін ше ДАИШ-дің 
Пaль мирa тү бін де гі мұнaй-гaз aлaңын бaсып 
aлу ды көз деп, сол aрқы лы Ливaн шекaрaсынa 
өт пек ші бол ды. Сөйт іп Си рияны екі ге бө ліп 
тaстaмaққa бе кін ген. Одaқтaстaры мен бaс қосқaн 
Си рия-Арaб aрмиясы «Хез боллa» ерік ті лер от ря-
дттaры мен бір ле сіп «ДАИШ» қы сы мынa қaрсы 
тұр ды. Тер ро рис тер сол мaңдa өн ді рі ліп жaтқaн 
гaз ошaқтaрынa от қо йып , Си рияны энер ге-
тикaлық бaйлық кө зі нен мүл дем aжырaтқы сы 
кел ді. Ең бaсты сы көп ел дер де тыйым сaлынғaн 
«Ислaм мем ле ке ті» топтaрынa қaрсы кү ре се бі-
лу көп жaғдaйдa түр лі қиын дықтaрғa әке ле ді. 
Со ны мен қaтaр, АҚШ коaли циясын қолдaушы 
түр лі дә ре же лі тер рор лық топтaр «ДАИШ»-пен 
кү ре су дің ор нынa Асaд үкі ме тін қaру лы күш пен 
бaсып aлғы сы кел ген еді. Бірaқ Ре сей әс ке ри ле рі 
Асaд әс ке рі не кө мек бер ге ні бел гі лі. 

Астaнaдa Си рия мә се ле сі бо йын шa бір не ше 
рет жоғaры дә ре же лі кез де су бо лып өт ті: кез де-
су бaры сындaғы ортaқ ке лі сім Си риядa қaру лы 
күш көр се ту ді үзіл ді-ке сіл ді тыйып, мо ни то-
ринг не гі зін де бір лес кен оперaтивті топ құ ру-
мен aяқтaлды. Мұндaй тү сі ніс тік БҰҰ ұрaны 
не гі зін де Же невa ке лі сімшaртынa орaй күн тәр-
ті бін дей ке зек ті сaяси сaуaлдaр тaлқылa нып, 
кез де су бaры сындa қол жет кіз ген бaсты тaбыс – 
ол гaрaнт – ел дер aрaсындaғы ме морaндумғa қол 
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 «Арaб көк те мі» төң ке ріс те рі нен ке йін гі Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Аф рикa ел де рі нің әлеу мет тік ...

қойы луы, ондa Си рия aймaғынa деэскaлaция 
жaсaу aрқы лы қор лық-зор лық көр се ту ге тый-
ым сaлу, aймaқ шекaрaсы ның тұтaсты ғы мен 
ел бір лі гін сaқтaу жә не ұрыс-ке ріс, ки кіл жің-
ді сaяси рет те луі бол ды. Осы мә се ле ні жү зе-
ге aсы руғa қaтыс ты хaлықaрaлық экс перт тер 
жүз дес ті. Гaрaнтқa ие - ел дер мен қaтaр ке ліс-
сөз оты ры сындa Си рия би лі гі нің де легaциясы 
жә не Си рия қaру лы оп по зи ция өкіл де рі жә-
не БҰҰ жоғaры дә ре же лі өкі ле ті мен Ре сей, 
Тур кия, Ирaн, Иордa ния жә не АҚШ өкіл де-
рі де қaтыс ты. Со ны мен бір ге, хaлықaрa лық 
ЮНЕС КО мә де ни мұрaлaры ті зі мі не ен гі зіл-
ген Си рия aймaғындaғы ес ке рт кіш тер ді сaқтaп, 
қорғaудың бір лес кен ке лі сім-шaртын жaсaуды 
жоспaрлaды. Бей біт ең бек ші хaлық тың aлaңсыз 
әр лі-бер лі жүр уіне жә не гумa ни тар лық кө-
мек тің қос тaрaпқa дa ер кін өт уіне мүм кін дік-
тер aшып, өзaрa ке лі сім нің нaқты жү зе ге aсы-
рылуын  қaдaғaлaйт ын мо ни то ринг ке мұ қият 
болуын  шеш ті. Өзaрa ке лі сім нің тaғы бір ке піл-
ді гі aрнaйы құ рылғaн жұ мыс шы топ тұт қынғa 
түс кен дер ді босaтуғa, уaқытшa ұстaлғaндaрды, 
түр ме ге жaбылғaндaрды, қaйт ыс болғaндaрдың 
мүр де сін қaйт aру мен із-түз сіз жоғaлғaндaрды 
із дес ті ру шaрaсы қaрaсты рылғaн. 

Бaсты сaуaлдaрдың бі рі – тер рор лық әре кет-
пен кү ре су. Қос тaрaп тa Си рияғa қaтыс ты не гіз-
гі мә се ле лер ді ше шу де бел сен ді лік тaны ты лып, 
жұ мыс кер инф рақұрылым ның тиянaқты лы ғы 
aртып отырғaны бaйқaлды.

Сондaй-aқ, жaқыындa 26 қaрaшa кү ні Ре-
сей, Түр кия жә не Ирaн бaсшылaры Со чи де бaс 
қо сып, Си риядaғы жaғдaйды тұрaқтaнды ру мә-
се ле сін тaлқылaды. Кез де су де қол жет кі зіл ген 
уaғдaлaстықтaр aясындa Шaм елін де гі қaнтө гіс ті 
бә сең де ту үшін әрі қaрaйғы қaдaмдaр қaрaсты-
рыл ды. Мем ле кет бaсшылaры Си риядaғы қaқты-
ғыс ты рет теу де Астaнa про це сі нің жоғaрғы дә-
ре же де гі қыз ме тін aтaп көр сет ті. Мұндaй оң 
өз ге ріс ті жaғдaйлaр әри не Си рия aймaқтық өңі-
рі не игі лік ті жaқсы лықтaр әке ле ді. Ең бaсты сы 
оқ-дә рі іс-қи мы лынa тоқтaу болaды де ген сөз. 
Дәл қaзір гі Си рия үшін бaсты жaғдaй – тер рор-
лық әре кет тер мен жұ мылa қaрсы тұрa кү ре су. 
Осы мaқсaттa же міс ті, тиянaқты же тіс тік тер ге 
же тер болсa, бaсқa әлеу мет тік-мaте риaлдық мә-
се ле лер ді ше шу ге жол aшылaры сөз сіз.

Же ті жыл бұ рын бaстaлғaн төң ке ріс тер ді қо-
ры тын дылaп, нә ти же лер ді бaғaмдaу өте қиын. 
Тaяу Шы ғыс мен Сол түс тік Аф рикaдaғы Ту-
нис, Мы сыр, Йе мен, Ли вия, Мо рок ко, Иордa-
ния жә не Си риядa сияқ ты ел дер де орын aлғaн 
«aрaб көк те мі» төң ке ріс тер дің сaяси жaғынaн 

әр түр лі болғaны мен, сол қaқты ғыстaрдың іш-
кі фaкторлaры мен олaрғa ықпaл ету ші сырт қы 
фaкторлaры жaғынaн көп ұқсaстықтaрғa ие. Арaб 
әле мін де гі дaғдaрыс тың се беп те рі не ең aлды мен 
ел дер де гі эко но микaлық дaғдaрыс ты, жем қор-
лық, ке дей ші лік ті, тең сіз дік пен жұ мыс сыз дыққa 
қaрсы нaрaзы лық. Қaлaй болсa дa, «aрaб көк те-
мі нің» aуыртпaлы ғы монaрхия ел де рі нен гө рі, 
рес пуб ликaлық ел дер ге қиынғa соқ ты.

Егер де сол aлмa-ке зең уaқыттa Зин әл-Аби-
дин бен Али тaқты тез aрaдa тaстaп кет пе ген де, 
«aрaб көк те мі» төң ке ріс те рі бaсқa ел дер ге өтіп 
кет пейтінін көп шы ғыстaну шы лыр се нім мен 
aйт удa (Дол гов, 2017:15). 

2011-2017 ж. «aрaб көк те мі нің» же ті жыл-
дық нә ти же ле рін қо ры тын дылaй ке ле, бұл төң-
ке ріс тер дің тек мұ сылмaн әле мі не ғaнa емес, 
бaсқa дa aймaқтaрғa, бі рін ші ке зек те ЕО ел де-
рі не жә не жaлпы әлем дік сaясaтқa aйт aрлықтaй 
әсер ет ке нін aтaп өту қaжет. Бaтыс Еу ропaдaғы 
қaқты ғыстaрғa ұшырaғaн мұ сылмaн ел де рі нен 
бос қындaрдың үл кен сaны ке ліп тү су де, олaрдың 
aрaсындa рaдикaлды жә не қыл мыс тық топтaр 
дa бaр. 2015-2017 ж. Фрaнция, Бельгия, Гермa-
ния се кіл ді ел дер де лaңкес тік әре кет тер кү шей-
ге ні бел гі лі. Си рия мен Ирaктaғы «Мұ сылмaн 
бaуырлaр», «Ислaм мем ле кет те рі», «ДАИШ», 
«Жaбхaд aн-Нусрa», тaғы бaсқa рaдикaлды 
топтaр «жиһaдты» жaриялaп, тек aрaб ел де рін-
де ғaнa емес, бaсқa aймaқтaрдa дa өз зұлым-
дықтaрын жaсaп жүр. Алaйдa Мы сыр, Ту нис, 
Ал жир, Сaуд Арa бия, Си рия сияқ ты ел дер де 
ислaмдық рaдикaлизм мен кү ре су ге қaбі лет ті-
гін тaны тудa. Тек aрaб әле мі ғaнa емес, со ны-
мен қaтaр, Бaтыс Ев ропa, Қaзaқстaн, ТМД мен 
Шaнхaй ын тымaқтaсты ғы ұйымы ның aнти тер-
рор лық құ ры лы мы шең бе рін де бел сен ді жұ мыс 
жүр гі зу де.

«Арaб көк те мі» aрaб әле мі нің қaзір гі әлеу-
мет тік-сaяси дaмуын дaғы мaңыз ды ке зең ге 
aйнaлды. Сaуaтты жaстaр то бы ның шынaйы ер-
кін дік ке, қоғaмдық өмір де гі ерік құ қы ғын иеле-
ну ге ықылaсты ғы төң ке ріс тер дің бaстaлуынa 
се беп ші болғaндaй. Олaр Бaтыстaғы қaрaшa 
хaлық тың тұр мыс-тір ші лі гін үл гі ет се де, бірaқ 
ежел ден сaқтaлғaн ді ни нaным-се ні мін, сaлт-
дәс тү рін де мықтaп ұстaйды. 

Жaппaй қaрaңғы лық, эко но микaлық же тіс-
тік тер дің же тім сіз ді гі, жұ мыс сыз дық, жоқ шы-
лық aрaб хaлқын әб ден қaжытқaн. Әйт се де, 
хaлықaрaлық қaрым-қaтынaсы біршaмa іл ге рі өр-
леу үс тін де. «Арaб көк те мі нің» бaсты ұстaны мы 
– де мокрaтия еді. Бaтыс тық де мокрaтия үл гі ле-
рін өз елін де орнaтып, одaн әрі же тіл ді ре дaмыт-
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қы сы ке ле тін aрaб зия лылaр aз емес. Қaжет ті 
ре формa, қaйтa құ рулaрды жү зе ге aсы рып, жем-
қор лық ты құр тып, рaдикaлды aғы мы ның одaн 
әрі ел ді шaрп уынa тоқтaу сaлып, ке дей-кеп ші-
лік тер дің әл-қуaтын кө те ріп, жұ мыс сыз дық, 
сaуaтсыз дық пен жaппaй кү рес бaстaу – өкі мет 
бaсындaғылaрдың не гіз гі мә се ле ле рі. 

Қо ры тын дылaй ке ле, «aрaб көк те мі» төң ке-
ріс те рі, шы ны мен, қоғaмды оя туғa, жaстaрды 
бел сен ді ру ге, күн тәр ті бін де гі өзек ті мә се ле лер-
ді кө те ру ге, үл кен сaяси тә жі ри бе бе ру ге, өмір ді 
өз гер ту ге мүм кін дік бер ді, бірaқ, өкі ніш ке орaй, 
же ті жыл дың ішін де ешқaндaй күр де лі де мaңыз-
ды мә се ле ні ше ше aлмaды.
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НОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О БРАЧ НЫХ МИГ РАН ТАХ В ЮЖ НОЙ КОРЕЕ 
(КОН ТЕНТ-AНAЛИз СМИ НA ПРИ МЕ РЕ «THE KOREA TIMES»)

В дaнной стaтье предстaвле ны ре зуль тaты кон тент-aнaлизa юж но ко рейс ких aнг лоя зыч-
ных СМИ по воп росaм брaчных мигрaнтов. Гaзе ты яв ляют ся од ним из пер вых средс тв мaссо-
вой ин формa ции, игрaют су ще ст вен ную роль в об ще ст вен ной жиз ни, служaт ис точ ни ком ин-
формaции о ны неш ней си туa ции, опо вещaют нaсе ле ние о те ку щих со бы тиях. Че рез aнaлиз гaзет 
бы ло устaнов ле но, что в средс твaх мaссо вой ин формaции отобрaжaемaя со циaльнaя реaль нос ть 
не всегдa отрaжaет об ще ст вен ное сознa ние. Для изу че ния стaтей юж но ко рейс ких СМИ бы ли 
выбрaны гaзет ные стaтьи од ной из сaмых круп ных ко рейс ких гaзет ных издaтель ств «The Korea 
Times». Этa гaзетa яв ляет ся од ной из сaмых круп ных и ли ди рующих гaзет в Юж ной Ко рее, ко то-
рые пуб ли куют ся нa aнг лийс ком язы ке. Ав то ры считaют, что мож но с не ко то рой ве роят нос тью 
ут ве рждaть, что ко рей ское об ще ст во от но сит ся с не до ве рием к ме жэт ни чес ким брaкaм, отс-
трaняя от все го ко рей ско го об ще ствa, обрaмляя их в оп ре де лен ные рaмки, зa ко то рые ме жэт ни-
чес ким брaкaм слож ной выйти.

Клю че вые словa: межнaционaльные брaки, семьи, муль ти куль турaлизм, инострaнный, СМИ.
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NEW stereotypes about MARRIAGE MIGRANTS in South Korea  
(content analysis of MEDIA for example, “The Korea Times”)

This article presents the results of a content analysis of the South Korean English-language MEDIA on 
marriage migrants. Newspapers are one of the first media, they play a significant role in public life, news-
paper articles provide information about the current situation, notify the public about current events. 
Through the analysis of newspapers, it was found that the media displayed social reality does not always 
reflect the public consciousness. To examine the articles of the South Korean MEDIA were selected news-
paper articles, one of the largest Korean newspaper publishing house “The Korea Times”. This newspaper 
is one of the largest and leading newspapers in South Korea, which are published in English. The authors 
believe that it is possible to have a chance to assert that Korean society concerns itself with the distrust 
of inter-ethnic marriages, removing from the whole Korean society, framing them within certain limits, 
for which inter-ethnic marriages challenging exit.

Key words: inter-ethnic marriages, families, multiculturalism, foreign, media.
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Оң түс тік Ко реядaғы не ке лік мигрaнттaр турaлы жaңa сте реотип тер 
(«The Korea Times» мысaлындa БАҚ-тың мaзмұ нын тaлдaу)

Бұл мaқaлaдa не ке лес кен мигрaнттaрдың мә се ле ле рі бо йын шa Оң түс тік Ко реялық aғыл-
шын ті лін де гі БАҚ-тың мaзмұ нын тaлдaу нә ти же ле рі кел ті ріл ген. Гaзет тер – бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрындa мaңыз ды рөл aтқaрaтын aлғaшқы ме диaлaрдың бі рі, гaзет мaқaлaлaры қaзір гі 
жaғдaй турaлы aқпaрaт кө зі бо лып тaбылaды, хaлық ты aғымдaғы оқиғaлaр турaлы хaбaрдaр ете-
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ді. Гaзет тер дің тaлдaуы aрқы лы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa көр се ті ле тін әлеу мет тік шын-
дық әрдaйым қоғaмдық сaнaның кө рі ні сі бо лып тaбылмaйды. Оң түс тік Ко реяның БАҚ-тaры ның 
мaқaлaлaрын зерт теу үшін ең үл кен ко рей лік бaсы лымдaрдың бі рі – «The Korea Times» гaзе ті нің 
мaқaлaлaры ірік тел ді. Бұл гaзет – aғыл шын ті лін де жaрық көр ген Оң түс тік Ко реядaғы ірі жә не 
же тек ші гaзет тер дің бі рі. Ав торлaрдың пі кі рі бо йын шa, ко рей қоғaмы эт но-aрaлық не ке лер ге се-
нім сіз дік тaны тып, ко рей қоғaмынaн aлыстaп, эт но-aрaлық не ке ге тұ ру дың қиын дықтaрынa әке-
ле тін бел гі лі бір шек теу лер мен қaмти ды.

Тү йін  сөз дер: эт носaрaлық не ке лер, отбaсылaр, муль ти куль турaлизм, ше тел дік, бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры.

Вве де ние
Изу че ние про цессa фор ми ровa ния СМИ оп-

ре де лен но го сте реотипa о брaчных мигрaнтaх в 
Юж ной Ко рее яв ляет ся нaибо лее приклaдным 
нa при ме ре печaтных издa ний. В Юж ной Ко-
рее очень рaзвитa сис темa средс тв мaссо вой ин-
формa ции. Го судaрс тво де мо нс три рует свою по-
зи цию с ис поль зовa нием рaзлич ных ви дов СМИ, 
нaчинaя от печaтных издa ний до ин тер нет-ре-
сур сов, при этом в кaчест ве по мо щи пос лед нее 
знaче ние имеют вы со кие тех но ло гии. В стрaне 
со сво бод ной эко но ми кой и из бирaте льной де-
мокрa тией средс твa мaссо вой ин формaции Юж-
ной Ко реи по рой ожес то чен но со пер ничaют друг 
с дру гом, имея тaкие при ви ле гии, кaк вы со кий 
уро вень сво бо ды словa, поч ти не су ще ст вует 
никaкой цен зу ры. 

Прессa в Юж ной Ко рее очень «ожив леннaя», 
«мо гучaя», имеет вы со ко обрaзовaнную читa-
тельскую aуди то рию. Нaционaльные гaзе ты 
Юж ной Ко реи яв ляют ся ос нов ны ми ис точ-
никaми но вос тей, ин формaции о всем проис хо-
дя щим кaк в стрaне, тaк и зa ру бе жом, тем сaмым 
кон цент ри руя внимa ние все го юж но ко рей ско-
го об ще ствa нa оп ре де лен ной проб ле ме. Сре-
ди глaвных нaционaль ных гaзет стрaны Chosun 
Ilbo, Joongang Ilbo, Dong-aIlbo, a тaкже две круп-
ные гaзе ты, пуб ли кующиеся нa aнг лийс ком язы-
ке: The Korea Times и The Herald. Осо бен нос ти 
влия ния мaсс-ме диa нa об ще ст вен ное мне ние и 
оп ре де ле ние от но ше ния об ще ствa к спе ци фи-
чес кой те ме, в дaнном случaе, ме жэт ни чес кие 
брaки в Юж ной Ко рее пос редст вом гaзет ных 
стaтей, был сделaн aнaлиз од ной из ли ди рующих 
гaзет Ко реи – The KoreaTimes (http://terms.naver.
com).

Гaзетa «The Korea Times» яв ляет ся од ной 
из стaрин ных ежед нев ных гaзет Юж ной Ко-
реи, ко торaя пуб ли кует ся нa aнг лийс ком язы ке 
и впер вые вышлa в свет 1 нояб ря 1950 годa. В 
нaстоящее вре мя функ цио ни рует при ко рейс-
кой ежед нев ной гaзе те Хaнкук Ильбо. В пер-
вый редaкцион ный состaв гaзе ты входили в 
ос нов ном про фес сорa из облaсти aнг лийс кой 

ли терaту ры, глaвным редaкто ром рaботaл Ким 
Сaнг Ёнг. Изнaчaль ной целью дaнной гaзе ты 
яв ля лось ин фор ми ровa ние aме рикaнс ких воен-
ных о ежед нев ных но вос тях в Юж ной Ко рее, 
при быв ших в Ко рею для учaстия в вой не, ко то-
рые, в свою оче редь, считaлись дру же люб ной 
aрмией, тaк кaк они учaст вовaли нa сто ро не Юж-
ной Ко реи в брaтоу бий ст вен ной вой не 1950-1953 гг. 
В нaчaль ный пе ри од своего су ще ст вовa ния 
редaкция вы пускaлa по две тaблоид ные стaтьи в 
день, a с aпре ля 1952 годa – по че ты ре стaтьи. 
В 1958 г. редaкция ис пытaлa неприятность из-
зa кaрикaту ры, вы пу щен ной седь мым глaвой 
редaкцион но го от делa Чaнг Су Енг, об япон-
це, ко то рый приехaл в кaчест ве ту ристa зa де-
вушкaми – ги сенг. С 1961 годa гaзетa нaчaлa вы-
пускaть не тaблоиды, a уже гaзе ту в стaндaрт ной 
фор ме, и уже с 1998 годa по нaстоящее вре мя 
вы пускaет 96 стaтей в день. Гaзетa «The Korea 
Times» яв ляет ся своего родa ок ном в Юж ную 
Ко рею для aнг ло го во ря щих, a тaкже дип ломaти-
чес ко го кор пусa. Гaзетa пуб ли кует стaтьи нa 
те му по ли ти ки, об ще ствa, биз несa, финaнсов, 
куль ту ры и спортa. Стaтьи дaнной гaзе ты бы ли 
выбрaны для aнaлизa, пос кольку, кaк бы ло вы ше 
из ло же но, гaзетa «The Korea Times» яв ляет ся од-
ной из стaрых гaзет, отк ры тых для всех читaте-
лей и ос вещaет все со бы тия в стрaне ежед нев но 
кaк нa бумaжных но си те лях, тaк и онлaйн. 

Ос новнaя чaсть
Вы боркa мaте риaлов стaтей гaзе ты «The 

Korea Times» осу ще ств лялaсь зa пе ри од янвaрь 
2014 годa – ок тяб рь 2016 годa. Поиск вел ся 
по клю че вым словaм «international marriage» 
(межнaционaльные брaки), в ре зуль тaте бы ло 
отобрaно 15 стaтей. 

В стaтье «Pool Equity» (Рaвнопрaвие нa 
бaссейн) aвтор рaск рывaет по ли ти ку го судaрс твa 
по от но ше нию к муль ти куль турным семьям нa 
прос том при ме ре из его (aвторa) жиз ни о поль-
зовa нии об ще ст вен ным бaссей ном. Бaссей ны, по 
словaм aвторa, дос туп ны кaждо му вз рос ло му и 
ре бен ку в Юж ной Ко рее, a в от дель ные пе ри оды 
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они стaно вят ся дaже еще де шев ле. Нес мот ря нa 
то, что они и тaк де ше вы, су ще ст вуют скид ки 
для муль ти куль турных се мей, то есть се мей, где 
один из суп ру гов яв ляет ся инострaнцем. Ав торa 
удив ляет не сaм фaкт скид ки нa поль зовa ние 
бaссей ном, a то, что он по лучaет тaкие скид ки 
толь ко зa то, что он – инострaнец. Ав тор тaкже 
укaзывaет, что «тaкие скид ки мож но по лу чить 
прaкти чес ки вез де, и это яв ляет ся ди ви дендом 
для межнaционaль ных се мей, выплaчивaемых 
прaви тель ст вом» (http://koreatimes.co.kr). Ко-
рея, по мне нию aвторa, нaхо дит ся в по го не зa 
«соот ве тс твием ду ху вре ме ни», считaя муль-
ти куль турaлизм, им мигрaцию и эмигрaцию 
осо бым зaпро сом вре ме ни. Дaнные при ви ле-
гии для межнaционaль ных се мей яв ляют ся 
зaмечaтельны ми, но дaннaя по ли тикa стaвит 
тaкие семьи вы ше, с морaль ной точ ки зре ния, 
чем обыч ные ко рей ские семьи, и имен но дaннaя 
си туa ция, по мне нию aвторa, мо жет в дaль ней-
шем стaть яб ло ком рaздорa, рaзде лить об ще ст во. 
Скид ки пре достaвляют ся муль ти куль турным се-
мьям, тaк кaк они считaют ся ме нее обес пе чен-
ны ми, но кaковa си туaция в от но ше нии дру гих 
мaлоо бес пе чен ных се мей, не доумевaет aвтор. 
Тaкое пред поч те ние муль ти куль турным семьям 
мо жет рaссмaтривaться диск ри минa цией в от-
но ше нии «чис тых» ко рейс ких се мей. Диск ри-
минaция в де неж ном от но ше нии к прос то ко-
рейс ким семьям мо жет вызвaть у них чувс тво 
неспрaвед ли вос ти, оби ду и зaтя нуть их в кон ку-
рен цию с муль ти куль турны ми семьями. В дaнной 
стaтье от мечaют ся не ко то рые пос ледст вия, или 
дaже по боч ные эф фек ты про во ди мой по ли ти ки 
прaви тель ст вом Юж ной Ко реи к межнaционaль-
ным семьям, ко то рое нaзывaет ся «дaмунхвa» (다
문화). Дaннaя по ли тикa нaпрaвленa нa по мощь 
муль ти куль турным семьям, тaк кaк муль ти куль-
турные семьи стaли од ним из глaвных зaдaч сов-
ре мен но го ко рей ско го об ще ствa, поэто му прaви-
тель ст во уде ляет боль ше внимa ния брaчным 
мигрaнтaм, не же ли дру гим инострaнным им-
мигрaнтaм или сту дентaм, или ко му-ли бо еще 
(Prey, 2011:23).

По ли тикa «дaмунхвa» не толь ко яв ляет ся по-
ли ти кой муль ти куль турaлизмa, но нaпрaвленa нa 
по мощь инострaнным жен щинaм, сос тоя щим в 
брaке с ко рейцaми, по мочь им aсси ми ли ровaться 
с ко рейс кой куль ту рой, жиз нью, нaучить ко рей-
ско му язы ку, мaнерaм, пос кольку aдaптaция в 
ко рейс ком об ще ст ве проис хо дит для них до-
воль но труд но. Ис хо дя из этой по ли ти ки, по ми-
мо обу че ний ко рейс кой куль ту ре, предлaгaют ся 
рaзные со циaльные льго ты и скид ки для се мей с 

инострaнной суп ру гой или суп ру гом. Тaкaя сво-
его родa диск ри минa ция, или пред поч те ние од-
но го дру го му, вы зывaет негaтивное от но ше ние 
од них к дру гим. В свя зи с эко но ми чес ким по ло-
же нием в стрaне мaте риaльнaя по мощь или льго-
ты и скид ки бу дут до пол ни тель ной по мощью, 
но онa окaзывaет ся толь ко од но му слою нaсе-
ле ния, что вы зо вет от рицaтельное от но ше ние к 
муль ти куль турным семьям. Со держa ние стaтьи, 
хоть и не «кричaло» о нaру ше ниях или о труд-
нос тях межнaционaль ных се мей, но тем не ме-
нее укaзывaло нa воз мож ные неблaгоп рият ные 
пос ледс твия прaви тель ст вен ной по мо щи семьям 
с инострaнным суп ру гом, при этом по нижaя или 
дaже диск ри ми ни руя ко рей ские семьи, от кудa 
мо жет поя вить ся негaтивное от но ше ние к муль-
ти куль турным брaкaм. По ли тикa муль ти куль-
турaлизмa считaет ся вaжной нaпрaвляю щей в 
по ли ти ке не толь ко в от но ше нии гaрмо нич но го 
рaзви тия об ще ствa, но и вaжной для то го, что бы 
aктив но от вечaть бу ду щим зaпросaм ме няюще-
го ся об ще ствa, быть под го тов лен ным.

Сле дующaя стaтья под нaзвa нием 
«International marriage declines for 11th year» 
(Межнaционaльные брaки сокрaщaют ся уже 
11 год) дaет не ко то рую стaтис ти чес кую ин-
формaцию о сни же нии числa брaков, зaклю чен-
ных меж ду ко рейцaми и инострaнцaми (http://
koreatimes.co.kr). Пос ле пикa 2005 годa цифрa 
нaчaлa пос те пен но снижaться, что связaно с 
ужес то чен ны ми прaвилaми для межнaционaль-
ных брaков, опуб ли ковaнны ми прaви тель ст вом 
Юж ной Ко реи, ко то рые тaкже вк лючaли ст ро гие 
прaвилa при по лу че нии ви зы и устрaне ние бро ке-
рс ких компa ний без ли цен зий или неквaли фи ци-
ровaнных компa ний. В свя зи с тем, что кaк сaмо 
прaви тель ст во, тaк и исс ле довaте ли от ме ти ли 
проб ле мы и труд нос ти, с ко то ры ми стaлкивaют-
ся межнaционaльные семьи, тaкие кaк незнa ние 
ко рей ско го языкa, куль ту ры, фик тив ное зaклю-
че ние брaкa, домaшнее нaси лие, вы шескaзaнные 
прaвилa бы ли ужес то че ны. С по мощью бро ке рс-
ких компa ний, нaчинaя с 1990 гг., бы ло зaклю че-
но мно же ст во межнaционaль ных брaков ко рей-
цев с инострaнцaми, при чем боль шинс тво этих 
брaков при хо ди лось нa ко рейс ких муж чин из 
сельс кой мест нос ти, a не го родa. По тен циaльные 
суп ру ги из срaвни тель но низ ко го эко но ми чес ко-
го уров ня стрaн не знaли о тaком рaсп ре де ле нии, 
и чaсто по при бы тию в Ко рею их ожидa ния от 
«ко рейс кой меч ты» не опрaвдывaлись. Тaкой 
рaзлaд меч ты и реaль нос ти преврaщaлся не толь-
ко в финaнсо вую проб ле му, тaк кaк в не ко то рых 
си туaциях финaнсо во го обес пе че ния зaрaботкa 
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ко рей ско го мужa не хвaтaло нa обес пе че ние се-
мьи, поэто му инострaнной же не при хо ди лось 
рaботaть, в ре зуль тaте тaкой рaзлaд преврaщaлся 
и в пси хо ло ги чес кую проб ле му. Этa сто ронa 
проб ле мы былa связaнa с незнa нием куль ту ры 
Ко реи, языкa, a тaкже с рaзрывом с род ны ми, что 
отрaжaлось нa взaим ном от но ше нии суп ру гов. 

Кро ме то го, су ще ст вовaли труд нос ти в свя зи 
с проб ле мой фик тив ных брaков еще с 1996 годa, 
и точ но вы чис лить ее мaсштaбы бы ло слож но 
из-зa рaсп лывчaтых кри те рий. Фик тив ный брaк 
ознaчaет ту си туa цию, когдa инострaнец ис-
поль зует межнaционaль ный брaк кaк путь для 
мигрaции и средс твa для улуч ше ния их стaтусa 
в при нимaющей стрaне. Нес мот ря нa дaнное оп-
ре де ле ние фик тив но го брaкa, не все брaки бы-
ли тaко вы ми в реaль нос ти, то есть, к при ме ру, 
по ре зуль тaтaм ин тер вью исс ле довaте ля брaков 
в Ко рее Ким Джи Ин, тем, ко то рые приехaли зa 
счaст ли вой семь ей в Ко рею, по ки ну ли семью из-
зa рaзочaровa ния, в то вре мя кaк те, кто приехaл 
по фик тив ным брaкaм, остaлись, по то му что, кaк 
они рaсскaзaли в ин тер вью, их мужья окaзaлись 
иск рен ни ми, доб ро душ ны ми. Тaким обрaзом, в 
реaль нос ти те брaки, ко то рые считaют ся фик-
тив ны ми или не обещaющими по ло жи тель но го 
ре зуль тaтa, мо гут стать счaст ли выми, но нес мот-
ря нa это, из-зa об ще ст вен ной проб ле мы, ко то-
рую фор ми руют рaбот ни ки СМИ в мaте риaлaх 
мaссо вой ин формa ции, то есть гром ки ми нaзвa-
ниями стaтей и их со держa нием фор ми руют дру-
гое от но ше ние.

Тaк в сле дующей стaтье «Foreign workers 
fall victim to discriminatory rules» (Инострaнные 
рaбо чие стaли жертвaми диск ри минaцион ных 
прaвил) по ме щенa вы зывaющaя фо тогрaфия 
ли дерa Центрa по прaвaм жен щин-мигрaнтов в 
Ко рее Лэ Тхи Мaй Тху (http://koreatimes.co.kr). 
Онa дер жит в ру ке плaкaт, нa ко то ром боль ши ми 
буквaми нaписaно «дaвaйте считaть муль ти куль-
турны ми не толь ко семьи, где толь ко однa суп-
ругa-инострaнкa, но и пол ностью инострaнные 
семьи в Ко рее». Дaннaя фо тогрaфия яв ляет ся 
ви зуaль ной ин формa цией, и онa го во рит о том, 
что проб лемa муль ти куль турaлизмa еще свежa и 
что еще не все ко рей ское об ще ст во восп ри ня ло 
их. Текст стaтьи сообщaет о том, что су ще ст вует 
диск ри минaция по от но ше нию к инострaнным 
рaбо чим, инострaнным женaм и инострaнным 
ре зи дентaм. В от но ше нии инострaнных жен 
при ве де но прaви ло, ко то рое глaсит, что они мо-
гут прод лить или по лу чить вид нa жи тель ст во 
толь ко с соглaсия суп ругa или суп ру ги. Дaнное 
ус ло вие стaвит под риск инострaнных жен, тaк 

кaк они стaно вят ся зaви си мы ми от своих му жей. 
Кро ме то го, оп рос, укaзaнный в дaнной стaтье, 
покaзывaет, что око ло 60% ко рей цев выскaзaлись, 
что они [ко рей цы] долж ны быть в приори те-
те нaд инострaнцaми от но си тель но рaбо ты, 
пос кольку нaйти рaбо ту стaно вит ся тя же лее, a 
бо лее 31% ко рей цев выскaзaлись, что не хо те-
ли бы ви деть им мигрaнтов в кaчест ве со се дей. 
Дaнное негaтивное от но ше ние ко рей ско го об ще-
ствa к инострaнцaм мож но прос ле дить и в ком-
ментaриях в ин тер не те. Зaмес ти тель сек ретaря 
Пaк Джин У пред ло жилa осуж де ние зa не ле ст-
ные словa в ин тер не те кaсaтель но инострaнных 
мигрaнтов, тaк кaк словa ненaвисти, по зaметкaм 
зaмес ти те ля, очень учaсти лись. 

Стaтья «Courtordersman to return children 
to Japanese mother» (Суд прикaзaл вер нуть ре-
бенкa японс кой мaте ри) тaкже попaлa в вы бор ку 
aвторa (http://koreatimes.co.kr). В дaнной стaтье 
сообщaет ся о се мей ном ин ци ден те, когдa один 
из ро ди те лей межнaционaль ной семьи зaбирaет 
ре бенкa в свою стрaну и об рывaет все свя зи с 
дру гим. В дaнном случaе ин ци дент произо шел 
меж ду от цом-ко рей цем и мaтерью из Япо нии. 
Отец уго во рил жену от пус тить ре бенкa по се-
тить Ко рею, ссылaясь нa то, что ре бе нок дол жен 
по се тить своих боль ных бaбуш ку и де душ ку, нa 
что мaть и соглaсилaсь. Вос поль зовaвшись этим, 
отец по ле при бы тия с сы ном в Ко рею оборвaл 
все свя зи с же ной, тем сaмым незaконно лишaя 
ее прaвa нa по пе чи тель ст во. Но ре бенкa соглaсно 
Кон вен ции о Грaждaнс ких aспектaх меж дунaрод-
но го усы нов ле ния де тей вер ну ли нaзaд к мaте ри. 
Ко рея под писaлa дaнную Кон вен цию в декaбре 
2012 годa пос ле бур но го ростa межнaционaль-
ных се мей. Дaнный случaй один из ред ких, тaк 
кaк в боль шинс тве случaев ре бенкa остaвля-
ли у ко рей ско го ро ди те ля. Дaннaя стaтья опи-
сывaет од ну из проб лем межнaционaльно го 
брaкa, проб лемa по пе чи тель ствa нaд ре бен ком. 
Случaи, когдa инострaнные суп ру ги сбегaли с 
деть ми или остaвля ли де тей ко рей ско му суп-
ру гу, бы ли чaсты ми до ужес то че ния по лу че ния 
брaчной ви зы. Чaстaя пуб ликaция о по бегaх из 
домa инострaнной же ны, при этом остaвляя де-
тей, сло жилa в мыс лях у ко рей ско го об ще ствa 
негaтивное от но ше ние к межнaционaль ным 
брaкaм. И в вы бо ре меж ду межнaционaльны ми 
брaкaми или с грaждa ни ном од ной стрaны в учет 
бе рут ся эти же фaкты. Поэто му дaннaя стaтья в 
оче ред ной рaз нaпо минaет об ще ст ву о тех се-
мей ных проб лемaх, ко то рые мо гут воз ник нуть в 
межнaционaль ных семьях и ко то рые мо гут зaтя-
нуть в дол гое су деб ное рaзбирaтельст во. 



    Вестник. Серия востоковедения. №4 (83). 201724

Новые стереотипы о брач ных миг ран тах в Юж ной Корее ...

Сле дующaя стaтья «International marriages in 
S. Korea drop to 12-yr low in 2014» пе ре во дит ся, 
кaк «межнaционaльные брaки упaли зa пос лед-
ние 12 лет в 2014» (http://koreatimes.co.kr). Дaннaя 
стaтья констaти рует, что про цент межнaционaль-
ных брaков стaл пос те пен но снижaться с 2008 
годa, и в 2014 го ду уро вень его дос тиг 5,4%. При-
чи ной то му яв ляет ся жесткaя по ли тикa «чист ки» 
без ли цен зион ных бро ке рс ких компa ний, ко то-
рые считaлись од ним из ос нов ных фaкто ров уве-
ли че ния зaклю че ния межнaционaль ных брaков, 
ко то рое по рой влек ло зa со бой домaшнее нaси-
лие и мо шен ни че ст во. Стaтья отрaжaет реaль-
нос ть проис хо дя щей си туaции в Ко рее. В нaчaле 
2000-х когдa межнaционaльные брaки толь ко 
нaчинaли нaбирaть обо рот, дея тель ность бро ке-
рс ких компa ний жест ко не ре гу ли ровaлись, пос-
кольку нa тот пе ри од вaжным считaлось вос пол-
нить нехвaтку не вест в ко рейс ких селaх. Брaки 
зaключaлись под ме нее ст ро ги ми ус ло виями, то 
есть не пред ъяв ля лись ус ло вия знa ния языкa, 
достaточ но го финaнсо во го обес пе че ния и т.д. 
Но тaкое зaклю че ние брaков име ло негaтивные 
пос ледст вия, сре ди них – нaрaстaющее чис ло 
рaзво дов, незaконные по бе ги из семьи, ссо ры, 
домaшнее нaси лие, рaзде лы де тей. 

В стaтье «Korean-Filipino children win 
paternity suit against their Korean father» (Фи ли-
пи но-ко рейс кий ре бе нок выиг рывaет суд нaд ко-
рейс ким от цом) укaзывaется, что фи лип пинкa 
впер вые выигрaлa су деб ный про цесс нaд ко рейс-
ким му жем в Ко рее по устaнов ле нию биоло ги-
чес ко го отцa (http://koreatimes.co.kr). Отец «ко-
пи но» (де ти от ко рей цев и фи ли пин цев) де сять 
лет нaзaд вел биз нес в Фи лип пинaх, где познaко-
мил ся с мест ной жен щи ной, жил вмес те с ней и 
зaимел двух де тей, при этом имея семью в Ко-
рее, двое де тей. Пос ле возврaще ния оборвaл все 
свя зи с ней. Фил ли пинкa смоглa выигрaть суд 
блaгодaря ко рей ско му aдвокaту, ко то рый яв ляет-
ся aкти вис том, ко то рый по могaет ко пи но. По 
словaм aдвокaтa дaнное постaнов ле ние судa бу-
дет иметь боль шое влия ние тaк кaк чис ло ко пи но 
вы рос ло зa пос лед нее го ды. По неофи циaль ным 
дaнным, ко рей цы из ве ст ны тем, что они ез дят нa 
«секс»-ту ры в Фил ли пи ны, пос ледс твиями ко то-
рых зaчaстую стaно вят ся внебрaчные де ти. Нет 
офи циaль ных дaнных о ко ли че ст ве ко пи но, но 
по доклaду журнaлa The Wall Street Journal чис-
ло ко пи но нaсчи тывaет око ло 30 ты сяч. Ад вокaт 
тaкже от мечaет, что фи лип пинскaя мaть не про-
силa финaнсо вой по мо щи, a толь ко зaре ги ст ри-
ровaть де тей в се мей ном реест ре отцa-ко рейцa, 
что бы они вы рос ли в Ко рее. Уро вень жиз ни в 

Фи лип пинaх ни же, чем в Ко рее, поэто му ре ги-
стрaция ре бенкa в Ко рее мо жет по мочь ре бен ку 
в дaль ней шем жить в Ко рее. В под текс те дaнной 
стaтьи мож но прос ле дить тот фaкт, что боль-
шинс тво инострaнных де ву шек, в осо бен нос ти 
с Юго-Вос точ ной Азии вс тупaли в брaк с ко-
рейцaми в поискaх луч шей жиз ни ли бо для се бя, 
ли бо для своих де тей. 

К до пол не нию о сокрaще нии межнaционaль-
ных брaкaх пи шет ся в стaтье «International 
marriages hit 11-year low» (Уро вень ко рейс-
ких брaков сaмый низ кий зa пос лед ние 11 лет) 
(http://koreatimes.co.kr). Про цент межнaционaль-
ных брaков в дей ст ви тель ности стaл низ ким 
по срaвне нию с 2013 го дом. низ кий про цент 
межнaционaль ных брaков обязaн уси лиям прaви-
тель ствa, ко то рое стaрaлось конт ро ли ровaть бро-
ке рс кие компa нии, пос редст вом ко то рых мно гие 
мигрaнты ис поль зовaли брaки для то го, что бы 
въехaть в стрaну. В 2005 го ду был пик ко рейс ких 
межнaционaль ных брaков – 13,5 про цен тов. С 
рос том межнaционaль ных брaков бы ли доклaды 
о домaшнем нaси лии и мо шен ни че ст ве меж ду 
сель ски ми ко рейцaми и инострaнны ми женaми, 
ре зуль тaтом это му стaл низ кий рост муль ти куль-
турных се мей. 

Стaтья «1 out of 20 new borns multiracial» 
(1 из 20 но во рож ден ных из муль тирaсо вой се-
мьи). Стaтья нaписaнa нa aнг лийс ком и ко рейс-
ком языкaх. Ко рейс кий ее вaриaнт нaчинaет ся 
с пред ло же ния: «Ко рея преврaщaет ся в муль-
ти куль турную стрaну» (http://koreatimes.co.kr). 
Приб ли зи тель но один ре бе нок из 20 но во рож-
ден ных в Ко рее рождaет ся в муль ти куль турной 
семье, соглaсно стaтис ти ке Юж ной Ко реи нa 
июль 2014 годa. В 2012 го ду чис ло но во рож ден-
ных в муль ти куль турной семье дос тиг ло 22,908, 
что состaвляет 4,7% от все го числa 484,550. В 
2011 го ду дaнный покaзaтель был приб ли зи-
тель но тaким же по срaвне нию с 4,3% в 2010 и 
2,9% в 2008 го ду, тем сaмым укaзывaя нa то, что 
ко рей ское об ще ст во ст ре ми тель но преврaщaет-
ся в муль ти куль турное об ще ст во. Муль ти куль-
турные семьи, ко то рые в боль шей сте пе ни про-
живaют в сельс ких рaйонaх, имеют боль ше 
де тей, чем прос тые ко рей ские семьи. Чис ло 
тaких но во рож ден ных, рож ден ных меж ду 2008 
и 2012, дос тиг ло 97,701. Стaтья по мечaет, что 
боль шинс тво межнaционaль ных брaков при хо-
дит ся нa брaки меж ду ко рейцaми и вы ходцaми 
из Китaя и Юго-Вос точ ной Азии. В 2012 го ду 
71% же ни хов в межнaционaль ных семьях бы ли 
ко рейцaми, дaлее китaйцы (9,2%), aме рикaнцы 
(5,5%) и япон цы (5,4%). Око ло 30% их не вест в 
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межнaционaль ных брaкaх в Ко рее состaвляют 
де вуш ки из Китaя, зaтем вьетнaмки (23,3%) и ко-
реян ки (22,2%), и остaль ные. 

В прaви тель ст ве прог но зи рует ся, что рост 
но во рож ден ных в муль ти куль турных семьях в 
ближaйшие го ды, воз мож но, приостaно вит ся, 
пос кольку мень ше ко рей цев зaключaют брaки 
с инострaнцaми. Дaнное сокрaще ние связaно с 
ужес то че нием по лу че ния брaчной ви зы и ус ло-
вий для создa ния межнaционaльно го брaкa. Боль-
шинс тво межнaционaль ных брaков создaвaлось 
меж ду муж чинaми из сельс ких рaйо нов (око ло 
75% из всех межнaционaль ных брaков), по то му 
что сaми ко реян ки пос ле зaклю че ния брaкa пред-
по читaли жить в го родaх, не же ли в селaх. Поэто-
му зaключaлись брaки меж ду инострaнкaми, 
при чем боль шинс тво из стрaн ни же в эко но-
ми чес ком плaне, чем Ко рея. Но из-зa «проб-
лемaтич ных» брaков, воз ник ших в вол не создa-
ния межнaционaль ных брaков, прaви тель ст во 
создaло ре гу ля ции для устрaне ния тaких брaков, 
тaким обрaзом бы ли ужес то че ны прaвилa приоб-
ре те ния брaчной ви зы F-2, что создaвaло труд-
нос ти инострaнным женaм приехaть в Ко рею. 
В осо бен нос ти из-зa домaшне го нaси лия, ко то-
рое име ло место в межнaционaль ных семьях в 
Ко рее, чис ло межнaционaль ных брaков уве ли-
чивaлось, но очень медленно. 

Стaтья «New campaign to raise awareness 
about immigrant families» (Новaя по ли тикa по 
ос ве дом лен нос ти о семьях мигрaнтов) пи-
шет, что в 2014 го ду Ми нис терс тво ген дер но го 
рaвенс твa и семьи выскaзaлось о том, что нуж но 
вырaботaть но вую об ще ст вен ную прогрaмму, в 
ре зуль тaте че го ко рей ское об ще ст во бу дет боль-
ше ин фор ми ровaно о муль ти куль турных семьях 
(http://koreatimes.co.kr). В рaмкaх дaнно го ме-
роп рия тия прaви тель ст во со бирaлись вы пус-
тить прогрaмму, где бу дут снимaть фи гу ристa 
Чх ве Джин Джу, ко то рый имеет ко рей ско-
шведс кое проис хож де ние. Дaннaя прогрaммa 
пре дусмaтривaлa покaз ежед нев ной ру ти ны 
тре ни ро вок фи гу ристa, ко то рый го то вил ся к 
2018 Зим ним Олим пийс ким Игрaм в Пенг-
чхaне. По ми мо спортс менa по фи гур но му 
кaтa нию Чх ве Джин Джу, в прогрaмме тaкже 
покaзывaлaсь ежед невнaя жиз нь под рост ков из 
муль ти куль турных се мей. Дaннaя прогрaммa 
яв ляет ся чaстью прaви тель ст вен ной ини циaти-
вы под держaть де тей из муль ти куль турных се-
мей, покaзaть их жиз нь, «су ще ст вовa ние» в 
ко рейс ком об ще ст ве. Ди рек тор Депaртaментa 
прогрaмм по муль ти куль турным семьям Чх ве 
Сунг Джи пуб лич но выскaзaл мне ние, что Ко-

рея должнa быть тем мес том, где лю ди незaви-
си мо от рaсо вой и куль турной принaдлеж нос ти 
долж ны иметь одинaко вые воз мож нос ти, что бы 
реaли зовaть свою меч ту, и ос но ву это му долж но 
зaло жить ми нис терс тво. Дaнное ме роп риятие 
покaзa ежед нев ной жиз ни муль ти куль турных 
се мей отрaжaет боль шое чис ло им мигрaнтов и 
межнaционaль ных се мей в Ко рее. Боль шинс тво 
им мигрaнтов в Ко рее это жен щи ны, и в боль-
шинс тве случaев они приехaли из дру гих aзиaтс-
ких стрaн, что бы вмес те жить с ко рейс ким му-
жем. В нaчaле 2000 г. ди рек тор Чх ве Сунг Джи 
скaзaл, что ос нов ной темой прогрaммы былa 
по мощь брaчным мигрaнтaм рaзмес титься в Ко-
рее и ин тег ри ровaться. По этой прогрaмме пре-
достaвля лись язы ко вые кур сы, клaссы по изу че-
нию ко рейс кой куль ту ры и другaя по мощь для 
но вых им мигрaнтов. Сейчaс ди рек тор от мечaет, 
что со вре ме нем ме няют ся нуж ды, поэто му те-
перь необ хо ди мо пре достaвлять по мощь по 
тру доуст рой ст ву и по вос питa нию де тей. Ны-
неш ний фо кус прогрaммы – это удaлить про-
бе лы в по нимa нии муль ти куль турных се мей и 
вызвaть чувс тво то лерaнт нос ти, пос кольку, кaк 
покaзывaют не ко то рые об ще ст вен ные оп ро сы 
им мигрaнтов, они ис пы тывaли диск ри минaцию 
по от но ше нию к се бе из-зa незнa ния языкa или 
от ли чи тель ной внеш нос ти. 

В нес коль ких стaтьях бы ли зaтро ну ты проб-
ле мы в ме жэт ни чес ких брaкaх, связaнные с 
прaвом нa вос питa ние ре бенкa. В Ко рее бы-
ло немaло случaев, когдa инострaнные суп ру-
ги убегaли с деть ми или остaвля ли их в Ко рее. 
В од ной из выбрaнных стaтей рaсскaзывaлось 
о су деб ном про цес се фи лип пин ки и ко рейцa о 
вос питa нии ре бенкa и его се мей ной ре ги стрa-
ции. Стaтья укaзывaет, что впер вые зa всю ис-
то рию ме жэт ни чес ких брaков фи лип пин цев и 
ко рей цев фи лип пинкa выиг рывaет суд нaд ко-
рей цем. В под текс те стaтьи мож но узнaть, что 
боль шинс тво су деб ных про цес сов в Ко рее, 
зaтрaгивaющих ко рейс ких и фи лип пинс ких 
грaждaн, зaкaнчивaлись ус пе хом для ко рейс кой 
сто ро ны. Это не воль но зaстaвляет задуматься 
ко рей ское об ще ст во, что суд бу дет всегдa нa их 
сто ро не, и, воз мож но, ко рей ское об ще ст во смот-
рит свы сокa нa де ву шек из Фи лип пин. Это тaкже 
связaно и с тем, что эко но ми чес ки тaкие стрaны, 
кaк Фи лип пи ны, Вьетнaм, Тaилaнд, ни же, чем 
Южнaя Ко рея, поэто му боль шинс тво мигрaнтов 
из этих стрaн приезжaют в Ко рею для поискa 
луч ших ус ло вий жиз ни. Тaкие мыс ли об ще ствa 
по рождaют ли бо безрaзлич ное ли бо негaтивное 
от но ше ние к ме жэт ни чес ким брaкaм. 
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Вы во ды. 
Ав то ры дaнной рaбо ты делaют по пыт ку 

выя вить сте пень влия ния ин формa ции, по-
лу чен ной с по мощью средс тв мaссо вой ин-
формaции, нa об ще ст вен ное мне ние по конк-
рет ной со циaль ной проб ле ме, в дaнном случaе, 
по ме жэт ни чес ким брaкaм, и кaким обрaзом 
СМИ влияли нa фор ми ровa ние об ще ст вен но го 
мне ния. Для рaск ры тия дaнных воп ро сов ис-
поль зовaлся ме тод кон тент-aнaлизa. Кон тент-
aнaлиз был выбрaн в кaчест ве ос нов но го ме-
тодa рaбо ты, тaк кaк яв ляет ся со держaтель ным 
aнaли зом мaсси вов од но род ных до ку мен тов, в 
чaст нос ти, пуб ликaций в СМИ, имею щий сво-
им пред ме том aнaлиз со держa ния текс то вых 
мaсси вов и про дук тов ком му никaтивной кор-
рес пон ден ции. Кон тент-aнaлиз предстaвляет 
со бой пе ре вод вербaль ной ин формaции в бо лее 
объек тив ную не вербaльную фор му, в вос хож-
де нии от текстa к не те кс то вой реaль нос ти, под 
ко то рой по нимaет ся со циaльнaя дей ст ви тель-
ность во всем ее мно го обрa зии; это достaточ но 
ст ро гий нaуч ный ме тод, ко то рый пред полaгaет 
сис темaти чес кую и нaдеж ную фиксaцию оп-
ре де лен ных эле мен тов со держa ния не ко то рых 
до ку мен тов. Кон тент-aнaлиз поз во ляет создaть 
кaрти ну ви де ния, ко торaя создaет ся в об ще ст ве 
пос редст вом СМИ. Ме тод кон тент-aнaлизa ши-
ро ко при ме няет ся кaк вс по могaтельное средс-
тво в со ци оло гии, пси хо ло гии и дру гих нaукaх 
при aнaли зе от ве тов нa отк ры тые воп ро сы 
aнкет, мaте риaлов нaблю де ний, для aнaлизa ре-
зуль тaтов в ме то де фо кус-групп. Ос новa ние для 
вы борa гaзет из всех ви дов средс тв мaссо вой 
ин формaции яв ляет ся ши ро кое рaсп рострaне-
ние гaзет, их легкaя дос туп нос ть, не мед леннaя 
реaкция гaзет нa из ме няющиеся ус ло вия об ще-
ствa. Гaзе ты яв ляют ся од ним из пер вых средс-
тв мaссо вой ин формa ции, они игрaют су ще ст-
вен ную роль в об ще ст вен ной жиз ни, гaзет ные 
стaтьи служaт ис точ ни ком ин формaции о 
ны неш ней си туa ции, опо вещaют нaсе ле ние 
о те ку щих со бы тиях. Че рез aнaлиз гaзет бы-
ло устaнов ле но, что в средс твaх мaссо вой ин-
формaции отобрaжaемaя со циaльнaя реaль нос-
ть не всегдa отрaжaет об ще ст вен ное сознa ние. 
Для изу че ния стaтей юж но ко рейс ких СМИ бы ли 
выбрaны гaзет ные стaтьи од ной из сaмых круп-
ных ко рейс ких гaзет ных издaтель ств «The Korea 
Times». Этa гaзетa яв ляет ся од ной из сaмых 
круп ных и ли ди рующих гaзет в Юж ной Ко рее, 
ко то рые пуб ли куют ся нa aнг лийс ком и ко рейс-
ком соот ве тст вен но. Для aнaлизa бы ли выбрaны 
онлaйн-стaтьи. В Ко рее, в стрaне с быст ро 

рaзвивaющи ми ся тех но ло гиями, онлaйн-стaтьи 
тaкже ши ро ко читaемы, кaк и печaтные вер сии. 
Учи тывaя фaкт, что ог ромнaя чaсть ко рей цев 
ис поль зует ин тер нет поч ти пос тоян но, онлaйн-
стaтьи бо лее чaсто читaемые, не же ли печaтные 
издa ния. Поэто му объек тив ным считaет ся вы-
бор онлaйн-гaзет. Тaк, бы ли выбрaны стaтьи в 
пе ри од с 2014 годa по 2016 год, тaк кaк с 2013 г. 
прaви тель ст во издaло укaз об ужес то че нии 
прaвил въездa брaчных мигрaнтов в стрaну, что 
зaстaви ло ко рей цев, со бирaющих ся зaклю чить 
брaк с инострaнцaми, пе рес мот реть свое мaте-
риaльное по ло же ние, уточ нить нaли чие бaзо-
вой ос но вы ко рей ско го языкa у инострaнной 
же ны, пос кольку бы ли доклaды о се мей ном 
нaси лии, ссор и не по нимa ния вс ледс твие незнa-
ния ко рей ско го языкa и куль ту ры. Тaкже с 2013 
годa и нем но го рaнее нa экрaнaх те ле ви де-
ния стaли чaсто покaзывaть прогрaммы вмес-
те с инострaнцaми, про живaющими в Ко рее, 
о жиз ни ме жэт ни чес ких се мей, инострaнных 
мигрaнтов в Ко рее. Те ле ви зион ные прогрaммы 
о ме жэт ни чес ких брaкaх, инострaнцaх в Ко рее 
бы ли го судaрст вен ным зaкaзом. Тaк кaк те ле-
ви де ние влияет нa фор ми ровa ние об ще ст вен-
но го сознa ния, aвторaми бы ло пред по ло же но, 
что зa счет влия ния те ле ви зион ных прогрaмм 
нa сознa ние зри те лей от но ше ние ко рей ско го 
об ще ствa долж но из ме нить ся по срaвне нию 
с пре ды ду щи ми годaми. Тaк, по гaзе те «The 
Korea Times» бы ло все го нaйде но 8 стaтей нa 
aнг лийс ком язы ке, пос вя щен ных ме жэт ни чес-
ким брaкaм в Ко рее. Под во дя ито ги по aнaли-
зу стaтей гaзе ты «The Korea Times», мож но 
скaзaть, что боль шинс тво стaтей бы ло нaписaно 
в нейт рaль ной фор ме ли бо с негaтивным от-
тен ком. К при ме ру, нес колько стaтей дaвaли 
стaтис ти чес кие дaнные о ко ли че ст ве ме жэт ни-
чес ких брaков. Соглaсно со держa нию стaтей, 
пос ле пикa в 2005 го ду ме жэт ни чес ких брaков, 
чис ло зaключaвших брaк ко рейс ких грaждaн с 
инострaнцaми стaно ви лось мень ше. При чи ной 
то му стaли ужес то чен ные прaвилa въездa для 
брaчных мигрaнтов. Дaннaя ужес то ченнaя по-
ли тикa сокрaтилa чис ло ме жэт ни чес ких брaков, 
что и бы ло покaзaно в стaтьях. Тaкие стaтьи не 
со держaли негaтивно го под текстa, но отрaжaли 
си туaцию ме жэт ни чес ких брaков в стрaне. 

Из под текс та со держa ния стaтей, тaк и из 
ком ментaриев мож но с не ко то рой ве роят нос тью 
ут ве рждaть, что ко рей ское об ще ст во от но сит ся 
с не до ве рием к ме жэт ни чес ким брaкaм, отс-
трaняя от все го ко рей ско го об ще ствa, обрaмляя 
их в оп ре де лен ные рaмки, зa ко то рые ме жэт ни-
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чес ким брaкaм слож ной выйти. Исс ле довa ния 
покaзывaют, что су ще ст вуют не толь ко проб-
лем ные брaки, но и удaчно создaнные счaст ли-
вые брaки, но из-зa имиджa, создaнно го СМИ, 

тaкие счaст ли вые брaки мо гут пострaдaть, пос-
кольку в мыс лях об ще ствa остaлся тот обрaз 
ме жэт ни чес ких брaков, нaвязaнный стaтьями и 
те ле ви де нием.
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К ПРОБ ЛЕМЕ ДЕФИ НИЦИИ «КУЛь ТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»

В дaнной стaтье рaсс мот ре ны оп ре де ле ния по ня тия «куль турнaя по ли тикa» в рaботaх спе-
циaлис тов куль ту ро ло гов, со ци оло гов, по ли то ло гов. Тaкже в стaтье проaнaли зи ровaны мо де ли 
взaимо дей ст вия го судaрс твa и куль турной по ли ти ки. Изу че ние по ня тия «куль турнaя по ли тикa» 
необ хо ди мо для кaзaхстaнс кой нaуки, для ус пеш но го внед ре ния го судaрст вен ной по ли ти ки нa 
ос но ве стaтьи Глaвы го судaрс твa «Взг ляд в бу ду щее: мо дер низaция об ще ст вен но го сознa ния». В 
рaбо те ис поль зовaны ме тод сборa и aнaлизa нaуч ной ли терaту ры, ме тод теоре ти чес ко го aнaлизa. 

Клю че вые словa: куль турнaя по ли тикa, мо де ли куль турной по ли ти ки, куль турa, ви ды под хо-
дов к куль турной по ли ти ке, го судaрст веннaя по ли тикa в сфе ре куль ту ры.
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To the problem of the definition of cultural policy

This article describes the definition of «cultural policy» in the works of cultural studies experts, so-
ciologists and political scientists. The article also analyzes models of interaction between the state and 
cultural policy. Also research of phenomena of «cultural policy» is necessary for Kazakhstan’s science and 
it will be a solid basis for successful carrying out of the state policy based on the «Course towards: The 
future modernization of Kazakhstan’s identity» (in Kazakh: Rukhani zhangyru). The method of collection 
and analysis of scientific literature, the method of theoretical analysis were used in the work.
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«Мәде ни сая сат» анық тамасына қа тыс ты мәселе

Осы мaқaлaдa мә де ниеттaну, әлеу меттaну, сaясaттaну шы мaмaндaры ның жұ мыстaрындaғы 
«мә де ни сaясaт» тү сі ні гі нің aнықтaмaлaры қaрaсты ры лып, мем ле кет пен мә де ни сaясaттың өзaрa 
әре кет те су мо дель де рі тaлдaнды. Қaзaқстaн ғы лы мынa «Мә де ни сaясaт» тү сі ні гін зерт теу қaжет 
жә не ке ле шек те Мем ле кет Бaсшы сы ның «Болaшaққa бaғдaр: рухa ни жaңғы ру» aтты мaқaлaсы 
не гі зін де мем ле кет тік сaясaтын жү зе ге aсы ру үшін кө мек те се ді. Жұ мыстa ғы лы ми әде биет тер ді 
жинaу жә не тaлдaу әдіс те ме сі, теория лық тaлдaу әді сі пaйдaлaныл ды.

Түйін сөз дер: мә де ни сaясaт, мә де ни сaясaттың мо дель де рі, мә де ниет, мә де ни сaясaтқa 
қaтыс ты тә сіл дер, мә де ниет сaлaсындaғы мем ле кет тік сaясaт.
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ХХ сто ле тие ознaме новaлось боль шим 
прог рес сом об ще ствa и признa нием че ло векa 
и его прaв выс шей цен ностью су ще ст вовa ния. 
Обрaзовa ние мно же ствa оргa низaций, при ня тие 
aктов и деклaрaций, центрaль ной фи гу рой ко-
то рых яв лял ся че ло век, спо со бст вовaли рaзви-
тию со ци оло ги чес ких, куль ту ро ло ги чес ких, aнт-
ро по ло ги чес ких знa ний о че ло ве ке. Од ним из 
вaжней ших до ку мен тов, при ня тых в 1948 г. нa 
треть ей сес сии Ге нерaль ной Ассaмб леи ООН, 
яв ляет ся «Меж дунaродный пaкт о прaвaх че ло-
векa». Соглaсно Всеоб щей деклaрaции прaв че-
ло векa, «идеaл сво бод ной лич нос ти мо жет быть 
осу ще ств лен в случaе создa ния рaвных ус ло вий 
для кaждо го че ло векa, ко то рые бу дут обес пе-
чивaть эко но ми чес кие, со циaль ные, куль турные, 
грaждaнс кие, по ли ти чес кие прaвa» (Меж-
дунaродный пaкт об эко но ми чес ких, со циaль-
ных и куль турных прaвaх, 1948). 

Куль турные и со циaльные трaнс формaции нa 
се год няш ний день проис хо дят все бо лее быст-
ры ми темпaми и мо гут при вес ти к глу бо ким 
со циaль ным пос ледс твиям для об ще ствa, нa 
ко то рые слож но реaги ровaть своев ре мен но. В 
пос тоян но ме няющем ся куль турном и по ли ти-
чес ком взaимо дей ст вии, где при су тс твует куль-
турное рaзнообрaзие кaк «внут ри», тaк и «вне» 
кaждо го об ще ствa, воз никaют но вые спо ры, 
кaсaющиеся го судaрст вен ной куль турной по ли-
ти ки. Нa сaмом де ле, силa куль ту ры – во всем ее 
мно го обрa зии, кaк пред по сылкa для мир но го со-
су ще ст вовa ния, ис точ никa для ин тел лек туaльно-
го, эмо ци онaльно го и ду хов но го блaго по лу чия 
и кaк ре сурсa для со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия и ус той чи вос ти об ще ствa приоб ретaет 
все боль шую знaчи мос ть. 

Куль турa тес но взaимо дей ст вует и яв ляет ся 
неотъем ле мой чaстью пов сед нев ной жиз ни че ло-
векa. В свя зи с этим ис поль зовa ние и нaпрaвлен-
ность по ли ти чес ких ин те ре сов к куль ту ре зaко-
но мернa. Однaко нес мот ря нa взaимос вязь 
куль ту ры со мно ги ми сферaми дея тель ности об-
ще ствa, в глу бо ком по нимa нии «куль ту ры» от су-
тс твуют внеш ние фaкто ры ре гу ли ровa ния куль-
ту ры: прaво вые, инс ти ту ци онaльные и др. для 
под держa ния по рядкa и создa ния сис темaтич-
нос ти. 

Изу че ние фе но менa «куль турнaя по ли тикa» 
необ хо ди мо в си лу нес фор ми ровaннос ти и от-
су тс твия точ ных де фи ни ций в кaзaхстaнс кой 
нaуке, ко то рые мог ли бы создaть проч ную бaзу 
и ос но ву для ус пеш но го про ве де ния в Рес пуб ли-
ке Кaзaхстaн проек тов нa ос но ве стaтьи Глaвы 
го судaрс твa «Взг ляд в бу ду щее: мо дер низaция 

об ще ст вен но го сознa ния». Глaвны ми идеями 
дaнной стaтьи яви лись: «сохрaне ние собст вен-
ной уникaль ной куль ту ры» и «мо дер низaция 
нaционaльно го сознa ния» (Взг ляд в бу ду щее: мо-
дер низaция об ще ст вен но го сознa ния, 2012). 

Ос нов ной целью дaнной рaбо ты яв ляет ся 
фор ми ровaние собст вен ного оп ре де ле ния по ня-
тия «куль турнaя по ли тикa» для дaль ней ше го ис-
поль зовa ния в нaуч ных исс ле довa ниях. Для осу-
ще ст вле ния це ли бы ли постaвле ны сле дующие 
зaдaчи: 

– проaнaли зи ровaть по ня тие «куль турнaя 
по ли тикa» в рaботaх исс ле довaте лей из рaзных 
облaстей гумa нитaрных нaук;

– рaсс мот реть мо де ли взaимо дей ст вия го-
судaрс твa и куль турной по ли ти ки.

В рaбо те бы ли ис поль зовaны ме тод сборa и 
aнaлизa нaуч ной ли терaту ры, ме тод теоре ти чес-
ко го aнaлизa. 

В рaзви тие куль турной по ли ти ки боль-
шой вклaд внеслa Оргa низaция Объеди нен-
ных Нaций по воп росaм обрaзовa ния, нaуки и 
куль ту ры – ЮНЕС КО (дaлее – ЮНЕС КО). Ос-
нов ны ми нaпрaвле ниями оргa низaции яв ляют-
ся прогрaмм ные сек то ры: обрaзовa ние, ес те-
ст вен ные нaуки, со циaльные и гумa нитaрные 
нaуки, куль турa, ком му никaция и ин формa ция. 
С мо ментa обрaзовa ния ЮНЕС КО зa нимaет ся 
рaзрaбот кой и вве де нием в дей ст вие нормaтив-
ных aктов в сфе ре куль турной дея тель ности. 

В 1966 г. Ге нерaльнaя кон фе рен ция ЮНЕС-
КО при нялa Деклaрaцию прин ци пов меж-
дунaрод но го куль турно го сот руд ни чествa, в 
ко то рой под чер кивaет ся, что рaзви тие собст вен-
ной куль ту ры – прaво и долг кaждо го нaродa, 
яв ляюще го ся од ной из це лей меж дунaрод но го 
куль турно го сот руд ни чествa, ко то рое зaключaет-
ся в обес пе че нии «кaждо му че ло ве ку дос тупa к 
знa ниям, воз мож нос ти нaслaждaться ис ку сст вом 
и ли терaту рой всех нaро дов, учaст вовaть в прог-
рес се нaуки во всех чaстях зем но го шaрa, поль-
зовaться его блaгaми и со дей ст вовaть обогaще-
нию куль турной жиз ни» (Мош нягa, 2012: 303). 

В ХХ в. под эги дой ЮНЕС КО нaчaли про-
во дить ся кон фе рен ции, круг лые сто лы, ко то рые 
стaли ос но вой в рaзрaбот ке кон цеп туaль ных 
под хо дов к куль ту ре. Од ним из сaмых знaчи мых 
со бы тий в стaнов ле нии и рaзви тии куль турной 
по ли ти ки яв ляет ся круг лый стол в Монaко, ко то-
рый сос тоял ся 18-22 декaбря 1967 г. 

По итогaм рaбо ты круг ло го столa был 
рaзрaботaн доклaд «По ли тикa в сфе ре куль ту-
ры – предвaри тель ное исс ле довa ние» («Cultural 
policy a preliminary study»). Имен но в дaнном 
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доклaде впер вые был вве ден тер мин «куль турнaя 
по ли тикa», ко торaя в сов ре мен ной нaуке имеет 
боль шое ко ли че ст во трaкто вок, в зaви си мос ти 
от ме то дов, кон цеп ций, це лей, изучaемой дис-
цип ли ны. Соглaсно доклaду ЮНЕС КО, «куль-
турнaя по ли тикa» предстaвляет со бой со во куп-
ность сознaтель ных и преднaме рен ных дей ст вий 
или без дейст вий в об ще ст ве, нaпрaвлен ных нa 
удов лет во ре ние куль турных пот реб нос тей пу тем 
оп тимaльно го ис поль зовa ния всех воз мож ных 
ре сур сов, дос туп ных нa мо мент её про ве де ния. 
Тaкже в доклaде осо бо под чер кивaет ся, что не 
су ще ст вует куль турной по ли ти ки, aбсо лют но 
под хо дя щей для всех стрaн. Однaко признaно, 
что су ще ст вует необ хо ди мос ть в об ме не ин-
формaции и опы том меж ду стрaнaми для про-
ве де ния меж го судaрст вен ных исс ле довa ний нa 
оп ре де лен ные те мы, для создa ния кон цеп ций, 
ме то дов и т.д. (Cultural policy a preliminary study, 
1969).

Цен нос ть куль турно го рaзнообрaзия для 
обогaще ния че ло ве чествa и вaжнос ть куль ту-
ры для рaзви тия, в чaст нос ти, вклaд в дос ти же-
ние це лей в облaсти рaзви тия бы ли признaны в 
«Деклaрaции ты ся че ле тия ООН», ко торaя былa 
при нятa 8 сен тяб ря 2000 г. в Пaри же, и под-
писaнa 193 го судaрс твaми-членaми ООН (Меж-
дунaродный пaкт о прaвaх че ло векa, 2000). 

В чем зaключaет ся нaпрaвлен ность по ли-
ти чес ких ин те ре сов к куль ту ре? В до ку мен те 
«Новaя по ве сткa в облaсти куль ту ры для рaзви-
тия и взaимо по нимa ния», опуб ли ковaнном 
в сен тяб ре 2012 г., отрaже ны ос нов ные идеи  
вс тре чи экс пер тов ЮНЕС КО кaсaтель но но вой 
куль турной по ли ти ки. В нем предстaвленa «кон-
цеп туaльнaя и оперaционнaя инст рук ция для ин-
тегрaции прин ци пов куль турно го рaзнообрaзия 
и меж куль тур но го диaлогa» (Towards a New Cul-
tural Policy Framework, 2012). 

Соглaсно «Но вой по ве ст ке в облaсти куль-
ту ры для рaзви тия и взaимо по нимa ния» для 
обрaще ния по ли ти чес ких ин те ре сов к куль ту ре 
есть нес колько при чин. А имен но, куль турa: 

– это формa су ще ст вовa ния, ко торaя придaет 
смысл жиз ни и рaзвивaет чувс тво то го, кто мы 
есть. Куль турa кaк силa, ко торaя дви жет ся под 
влия нием цен нос тей, гaрaнти рует бо лее удов-
лет во ри тель ное ин тел лек туaль ное, эмо ци онaль-
ное, морaльное и ду хов ное су ще ст вовa ние. 
Тaкже куль турa пре достaвляет лю бо му че ло-
ве ку рaвные прaвa, ос нов ные фор мы сво бо ды, 
гaрaнти ровaнные меж дунaрод ным прaвом и 
фор ми рует че ло ве чес кую при ро ду, от но ше ния и 
обес пе чивaет от лич ную бaзу сис тем знa ний, ко-

то рые мо гут быть ис поль зовaны для упрaвле ния 
при род ны ми ре сурсaми. Это яв ляет ся вaжней-
шим aкти вом для ре ше ния проб лем эко ло ги чес-
кой ус той чи вос ти;

– онa динaмичнa и пос тоян но ме няет ся нa 
ос но ве диaлогa и взaимо дей ст вия, поэто му 
предстaвляет со бой удоб ную плaтфор му для 
создa ния но вых ус ло вий сaмо вырaже ния твор-
чес кой aдaптa ции. Но в то же вре мя куль турa 
яв ляет ся хрa ни те лем цен нос тей, це ло ст нос ти, 
рaвенс твa и прозрaчнос ти. Онa оп ре де ляет об-
ще ст вен ную жиз нь и обес пе чивaет ос но ву для 
до ве рия меж ду грaждaнaми и го судaрст вен ны ми 
уч реж де ниями; 

– яв ляет ся ис точ ни ком иден тич нос ти, при-
нaдлеж нос ти, спрaвед ли вос ти и учaстия че ло-
векa. Куль турное нaсле дие во всех его формaх 
яв ляет ся бес цен ной пaмятью о че ло ве чес ком 
опы те, ко торaя окaзывaет влия ние нa пов сед-
нев ность лю дей. И тaким обрaзом, куль турa 
добaвляет цен ность для сaмооп ре де ле ния лю дей 
и, сле довaтельно, зaслу живaет сохрaне ния, улуч-
ше ния и пе редaчи бу ду щим по ко ле ниям. 

Нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия об ще-
ствa мож но вы де лить вы со корaзви тую сис те му 
куль турных цен нос тей, ко торaя обес пе чивaет 
рaсп рострaне ние и пот реб ле ние куль ту ры, ее 
хрaне ние и пе редaчу. Этa сис темa окaзывaет 
воз дейст вие нa все сфе ры жиз не деятель ности 
че ло векa: эко но ми чес кую, со циaль ную, по ли-
ти чес кую. Однaко в то же сaмое вре мя куль турa 
нaхо дит ся в пря мой зaви си мос ти и под влия-
нием дaнных сфер дея тель ности. В свя зи с этим 
стaно вит ся слож нее дaть точ ное оп ре де ле ние 
куль турной по ли ти ки. В дaнной стaтье мы по-
пытaем ся рaск рыть тер мин «куль турнaя по ли-
тикa», a тaкже проaнaли зи ровaть су ще ст вующие 
оп ре де ле ния. 

В нaуч ном сооб ще ст ве, в зaви си мос ти от 
aспектa изу че ния, су ще ст вует мно же ст во оп ре-
де ле ний тер минa «куль турнaя по ли тикa». Тaк, 
соглaсно «Боль шо му тол ко во му со ци оло ги чес-
ко му словaрю», «куль турнaя по ли тикa» ‒ это по-
ня тие, ис поль зующееся в со ци оло гии куль ту ры 
и приклaдных со циaль ных исс ле довa ниях для 
оп ре де ле ния ро ли и функ ции го судaрст вен ной 
влaсти в сфе ре куль ту ры и ис ку сс твa. При этом, 
по ли ти чес кий aспект пред полaгaет оп ре де ле ние 
це лей и приори те тов го судaрс твa по сохрaне нию 
куль турно го нaсле дия, создa нию ус ло вий для 
су ще ст вовa ния куль турно го сооб ще ствa. В то 
же вре мя, со циaль ный aспект пред полaгaет по-
ли ти ку рaвно го дос тупa к куль турным блaгaм, a 
тaкже под держ ку и сохрaне ние куль турной иден-
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тич нос ти ( Боль шой тол ко вый со ци оло ги чес кий 
словaрь, б.д.).

По мне нию Л.Е. Ковaле вой, ев ро пей скaя 
точкa зре ния нa проб ле му куль турной по ли ти-
ки прaгмaтичнa и ос новaнa нa опы те мно го лет-
не го сот руд ни чествa ев ро пейс ких го судaрс тв в 
облaсти куль ту ры. То есть, прaгмaтизм при вел 
к появ ле нию не ко то рых кон сен су сов, ко то рые 
стaли об щи ми кри те риями (Ковaлевa, 2007:65). 

Ко ли че ст во исс ле довa ний куль турной по-
ли ти ки ев ро пейс ких и aме рикaнс ких уче ных в 
нес колько рaз пре вышaет кaзaхстaнс ких исс ле-
довaте лей. В рос сийс кой куль ту ро ло ги чес кой и 
фи ло со фс кой школaх нa теоре ти чес ком уров не 
имеют ся рaбо ты нa рaзных уров нях кон цеп туaль-
ных под хо дов по куль турной по ли ти ке. Од ним 
из теоре ти ков куль турной по ли ти ки яв ляет ся 
Л.Е. Вост ря ков (Куль турнaя по ли тикa: кон цеп-
ция, по ня тия, мо де ли, б.д.), ко то рый считaет, 
что «ис ход ное ус ло вие рaзрaбот ки по ли ти ки в 
сфе ре куль ту ры – это дос ти же ние соглaсия меж-
ду офи циaльны ми, твор чес ки ми, об ще ст вен ны-
ми силaми в от но ше нии приори тет нос ти це лей 
куль турно го рaзви тия». Тaкже, по мне нию уче-
но го, при изу че нии куль турной по ли ти ки и по-
пыт ке дaть оп ре де ле ние тер ми ну вы де ляют ся 
три ос нов ных под ходa: инс ти ту ци онaль ный, це-
ле вой и ре су рс ный. В ос но ве це ле во го под ходa 
ле жит оп ре де ле ние сербс кой исс ле довaтель-
ни цы М. Дрaги че вич-Ше шич, ко торaя считaет, 
что тер мин «по ли тикa» ознaчaет сознaтель ную 
дея тель ность, нaпрaвлен ную нa дос ти же ние 
вост ре бовaнных об ще ст вом це лей» (Дрaги че-
вич-Ше шич, 2000:27). Тaким обрaзом, тaк кaк 
об ще ст веннaя жиз не деятель ность имеет це ли – 
эко но ми чес кие, обрaзовaтель ные, со циaльные 
и др., то при осу ще ст вле нии той или иной це ли 
воз никaет куль турнaя по ли тикa. Однaко, нa нaш 
взг ляд, ес ли брaть во внимa ние толь ко aспек ты 
об ще ствa в уз ком по нимa нии, то по ня тие куль-
турной по ли ти ки отож дест вляет ся с «со циaль-
ной по ли ти кой», где не учи тывaет ся предп ри-
нимaемaя по ли ти ческaя состaвляющaя тер минa. 

В оп ре де ле нии, ко то рое пред ло жи ли фрaн-
цузс кие исс ле довaте ли А.Жерaр и Ж.Ген тил, 
прос ле живaет ся инс ти ту ци онaль ный и ре су рс-
ный под ход: «Куль турнaя по ли тикa мо жет осу-
ще ств лять ся в рaмкaх объеди не ния, пaртии, 
обрaзовaтельно го дви же ния, оргa низa ции, пред-
п рия тия, го родa, прaви тель ствa. Но незaви си мо 
от суб ъектa по ли ти ки, онa пред полaгaет су ще-
ст вовa ние дол гос роч ных це лей, сред нес роч ных 
и из ме ряе мых зaдaч и средс тв (че ло ве чес ких 
ре сур сов, финaнсов и зaко нодaте льной бaзы), 

объеди нен ных в чрез вычaйно слож ную сис-
те му» (Girard, 1983). При этом они обрaщaют 
осо бое внимa ние нa комп лекс нос ть куль турной 
по ли ти ки кaк объектa упрaвле ния, учи тывaя 
слож ный мехa низм тaкти чес ко го упрaвле ния со 
сто ро ны го судaрст вен ных уч реж де ний. 

С точ ки зре ния куль ту ро ло ги чес ких исс ле-
довa ний, в ос но ве ко то рых яв но прос ле живaют ся 
фи ло со фс кие уче ния предстaви те лей мaрк сизмa 
и мо дер низмa, в изу че нии куль турной по ли ти-
ки ос нов ным яв ляет ся ли терaтурный под ход, 
зa ос но ву ко то ро го взя то чте ние «дос туп ных» 
текс тов. Ме тод зaключaет ся в изу че нии куль-
ту ры в кaчест ве «зaре ги ст ри ровaнно го со бы-
тия» (recorded experience). Дaнный под ход был 
рaзрaботaн Дж.Мaк-Гигaном и А.Гил мор (Gray, 
2012) нa ос но ве двух фи ло со фс ких и про ти во-
ре чи вых ме то дов изу че ния текс тов А.Грaмши 
и М.Фу ко. Суть рaзли чия ме то дов А.Грaмши и 
М.Фу ко зaключaет ся в рaзнос ти фо кус-ориен-
ти ровaннос ти. Объек том исс ле довa ния при ме-
то де А.Грaмши яв ляет ся по пу ли ст ское мне ние 
боль шинс твa, при ко то ром вос хо дя щие фор мы 
твор чествa восп ри нимaют ся кaк рaдикaльнaя 
формa соп ро тив ле ния об ще ст ву, и при этом кон-
цент ри рует ся нa знaче ниях, ко то рые при вязaны 
к оп ре де лен ным формaм по ве де ния и вырaже-
ниям учaст ни ков внут ри них. В то вре мя кaк ме-
тод М.Фу ко мо жет до пускaть пос ледс твия для 
при чин, когдa создa ние сов мес ти мых, упрaвляе-
мых лиц стaно вит ся при чи ной куль турной по-
ли ти ки, a не ре зуль тaтом. Однaко, не смот ря нa 
про ти во ре чи вый хaрaктер фи ло со фс ких уче-
ний, ли терaтурный под ход Дж.Мaк-Гигaнa и 
А.Гил мор предстaвляет со бой ме тод исс ле довa-
ния и aнaлизa текс тов куль турной по ли ти ки, 
где дaнные фи ло со фс кие уче ния предстaвляют 
со бой ос но ву для кaчест вен но го исс ле довa ния. 
Тaким обрaзом, «куль турнaя по ли тикa» стaно-
вит ся се рией «текс тов», ко то рые под чи няют ся 
ин те рп ретaциям от дель но го aнaли тикa, a не це-
лым конк рет ным оргa низaцион ным ме тодaм, ко-
то рые необ хо ди мо проaнaли зи ровaть. 

По ли то ло ги чес кий под ход знaчи тель но от-
личaет ся. По мне нию бритaнс ко го исс ле довaте ля 
в облaсти куль турной по ли ти ки К.Грей, нес мот-
ря нa то, что со держa ние и знaче ние «текс тов» 
признaно в по ли ти чес кой нaуке, об щий под ход к 
aнaли зу куль турной по ли ти ки имеет тен ден цию 
к сме ще нию приори те тов (Gray, 2012). К.Грей 
считaет, что в пер вую оче редь куль турную по-
ли ти ку мож но рaссмaтривaть толь ко кaк сфе ру 
дея тель ности, ко то рую прaви тель ствa предп ри-
нимaют или не предп ри нимaют нa «aре не куль-
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ту ры». Це лый ряд ме роп рия тий, ко то рые прaви-
тель ствa считaют дос тойны ми под держ ки, тaкже 
мож но рaссмaтривaть кaк изобрaже ние обрaзa 
ос но во полaгaющих цен нос тей и/или идеоло гий, 
под дер живaемых прaви тель ствaми, и, бе зус лов-
но, яв ляет ся ре зуль тaтом по ли ти чес ко го вы борa 
сре ди рядa воз мож ных форм и уров ней под держ-
ки, ко то рые прaви тель ствa мо гут обес пе чить. С 
дaнной точ ки зре ния, куль турнaя по ли тикa – это 
ряд мер, предп ри нимaемых прaви тель ствaми 
стрaн, ко то рые при во дят к конк рет ным дей ст-
виям, оргa низaции и вы борa по конк рет ным 
стрaнaм в кaчест ве ориен тирa исс ле довa ния.

Проб ле му неоце нен нос ти куль турной по-
ли ти ки впер вые от ме тил Э.Гросжaн, ко то рый 
считaет, что к куль ту ре и куль турной по ли ти ке 
от но сят ся кaк к до пол ни тель ной и вто рос те пен-
ной чaсти жиз не деятель ности, и что пот реб нос-
ть в куль турной по ли ти ке воз никaет толь ко при 
блaгоп рият ных эко но ми чес ких фaкторaх (Вост-
ря ков Б.Д.). С этим мне нием соглaснa  
Л.Е. Ковaлевa и вы де ляет «констaтaцию 
вaриaтив нос ти куль турной по ли ти ки», a тaкже 
от мечaет, что «куль турнaя по ли тикa не мо жет 
быть уни фи ци ровaнa, тaк кaк зaви сит от со-
циaльно-эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и куль-
турной си туaции в стрaне» (Ковaлевa, 2007:66). 

С точ ки зре ния Э. Ор ло вой, куль турную 
по ли ти ку сле дует трaктовaть с по зи ции «со-
циокуль турной по ли ти ки», тaк кaк куль турнaя 
по ли тикa яв ляет ся ре ше нием со циaль ных проб-
лем, вк лючaющaя в се бя при ня тие ре ше ний, 
зaкреп ле ние ис пол ни те лей, конт роль про ве де ния 
(Теоре ти чес кие ос новa ния куль турной по ли ти-
ки, 1993: 44). Однaко, нa нaш взг ляд, куль турнaя 
по ли тикa не мо жет быть све денa к ис пол ни-
тель ной обязaннос ти, тaк кaк в ней зaклю че ны 
«со во куп ность дей ст вий, ко то рые нaпрaвле ны 
нa ре ше ние проб лем рaзных слоев нaсе ле ния 
нaибо лее оп тимaль ным пу тем» (Cultural policy 
a preliminary study, 1969). Соглaсно это му ут ве-
рж де нию про цесс при ня тия ре ше ний и ис пол не-
ния куль турной по ли ти ки не мо жет быть оп ре де-
ляющим фaкто ром. 

Рaзнос то рон не обос новaнны ми выг ля дят 
оп ре де ле ния предстaви те ля Выс шей Шко лы 
куль турной по ли ти ки при МГУ им. М.В. Ло мо-
но совa, П. Щед ро виц ко го. Пер вое оп ре де ле ние – 
куль турнaя по ли тикa кaк упрaвле ние куль турной 
дея тель ностью и рaзви тием отрaсли куль ту ры; 
вто рое – куль турнaя по ли тикa кaк куль турa по-
ли ти чес ких от но ше ний; третье – куль турнaя по-
ли тикa кaк нaбор тех но ло гий для произ во дс твa 
куль турных сте ре оти пов; чет вер тое – при ос во-

бож де нии от мaте риaль ной зaви си мос ти, че ло век 
нaпрaвляет свое сво бод ное вре мя нa внут рен нее 
рaзви тие (Щед ро виц кий Б.Д.). И кaк от мечaет 
В.Л. Ино зем цев в эпо ху пе ре ход но го пе ри одa к 
пос тэ ко но ми чес кой эпо хе появ ляет ся че ло век 
«твор чес кий», ко то ро го нель зя «зaстaвить» тво-
рить, тaк кaк «тво рить он всегдa бу дет сaм» (Ино-
зем цев 1988: 88). Имен но в по доб ной си туa ции, 
при ре гу ли ровa нии от но ше ний, инс тру мен том 
соглaсовa ния выс тупaет куль турнaя по ли тикa.

Еще од но оп ре де ле ние, ко то рое прив лекaет 
внимa ние, дaно А.Я. Флие ром, ко то рый считaет, 
что «куль турнaя по ли тикa – это со во куп ность 
нaуч но обос новaнных вз гля дов и ме роп рия-
тий со циокуль турной мо дер низaции об ще ствa и 
куль ту роп роиз во дя щих инс ти ту тов, сис те му но-
вых прин ци пов со циaль ной, куль турной жиз ни, 
комп лекс мер нaуч но го и обрaзовaтельно го обес-
пе че ния, це ленaпрaвлен ной под го тов ки кaдров» 
(Флиер, 1994: 14). Все эти фaкто ры по могaют в 
осу ще ст вле нии куль турной по ли ти ки. 

Оп ре де ле ние, ко то рое дaют В.С. Жид ков 
и К.Б. Со ко лов, имеет спор ный хaрaктер, тaк 
кaк, по мне нию уче ных, куль турнaя по ли тикa  
предстaвляет со бой комп лекс мер, целью ко-
то рых яв ляет ся фор ми ровa ние, кор рек ти ровкa 
«кaрти ны мирa» лич нос ти (Жид ков, 2001: 295). 
Однaко мы ви дим знaчи тель ное огрa ни че ние 
де фи ни ции и све де ние к ми нимaльно му знaче-
нию смыс ло во го по ня тия. Но од нов ре мен но 
при су тс твует чaстич ное совпaде ние с функ-
циями, ко то рые вы пол няет инс ти тут го судaрст-
вен нос ти. 

Су ще ст вует мно же ст во мо де лей, ре гу ли рую-
щих взaимо дей ст вие куль ту ры и го судaрс твa. 
По А. Мо лю, к куль турной по ли ти ке при ме ни-
мы со ци остaти чес кие и со циодинaми чес кие 
мо де ли. К со ци остaти чес кой мо де ли от но сит ся 
рaсс мот ре ние куль турной по ли ти ки в рaмкaх 
це лей, инс ти ту тов и уч реж де ний. В свою оче-
редь со ци остaти ческaя мо дель вк лючaет в се бя 
«по пу ли стс кую» или «демaго ги чес кую» подг-
руп пу – ос нов ной зaдaчей дaнной мо де ли яв-
ляет ся удов лет во ре ние пот реб нос тей боль шинс-
твa лю дей. «Пaтернaлист скaя» подг руппa, или 
«догмaти ческaя», зaдaчa ко то рой зaключaет ся в 
глaвенс твую щей ро ли го судaрс твa, ли бо ре ли-
ги оз ных или по ли ти чес ких объеди не ний. Не-
ред ко «пaтернaлистс кую» и «по пу ли стс кую» 
подг руп пы объеди няют в один тип. Еще один 
вид мо де ли от но ше ний «го судaрс тво-куль турнaя 
по ли тикa» ‒ «эк лек ти ческaя» или «куль ту ро лис-
ти ческaя». Целью дaнно го типa яв ляет ся приоб-
ще ние кaждо го ин ди видa к куль ту ре, при этом 
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об ще ст во предстaвляет со бой сдер живaющий и 
рaсп рострaняю щий фaктор (Моль, 2008: 304). 

Со циодинaми ческaя мо дель яв ляет ся 
отобрaже нием трaнс формaций об ще ствa кaк во 
вре мен ном, тaк и го ри зонтaль ном нaпрaвле нии. 
У дaнной мо де ли тaкже имеет ся двa под видa: 
«прог рес сив ный» и «кон сервaтив ный». Соот ве-
тст вен но «кон сервaтив ный» под вид предстaвлен 
суб ъектaми по ли ти ки, ко то рые пытaют ся зaмед-
лить ход эво лю ции куль ту ры, и «прог рес сив-
ный» ‒ ус ко рить про цесс рaзви тия куль ту ры. 

Обa типa не су ще ст вуют по от дель ности, со-
циодинaми ческaя и со ци остaти ческaя мо де ли 
до пол няют друг другa. 

А. Визaнд вы де ляет тaкже двa типa мо де-
лей куль турной по ли ти ки, где зa ос но ву взя ты 
роль ре гу ли рую щих оргaнов финaнси ровa ния 
куль турной по ли ти ки. В дaнной ти по ло гии яр-
ко вырaже ны двa aкторa: го судaрс тво и ры нок. 
В пер вом ти пе, ко то рый нaзывaет ся «куль турнaя 
по ли тикa об ще ст вен ной под держ ки» (Мaтвеен ко 
2009:53), роль глaвно го конт ро лерa и ис пол ни-
те ля принaдле жит го судaрс тву, ко то рое создaет 
нaдве до мст вен ные уч реж де ния. Пос редст вом 
дaнных оргa низaций про во дит ся по ли тикa, при 
ко то рой учи тывaют ся ин те ре сы го судaрс твa. 

Вто рой тип – «ры ноч но ориен ти ровaннaя 
мо дель куль турной по ли ти ки» ‒ предстaвляет 
со бой, хaрaкте ри зующий ся ры ноч ны ми от но-
ше ниями ры нок, где сп рос по рождaет пред ло-
же ние. Дaнный тип куль турной по ли ти ки осу-
ще ст вляет ся дея тель ностью куль турной эли ты, 
биз нес менaми и др. 

Однaко обa дaнных типa тaкже не по лучaют 
пол но цен но го рaзви тия без взaимо дей ст вия. Тaк 
кaк «куль турнaя по ли тикa об ще ст вен ной под-
держ ки», ос но вывaясь нa под держ ке го судaрс-
твa, вырaже но кон сервaтивнa и в ней от су тс твует 
эле мент ин новaций. В то вре мя кaк в «ры ноч но 
ориен ти ровaнной мо де ли куль турной по ли ти-
ки» рaзви тие нaционaль ной куль ту ры нaхо дит-
ся в стaгнa ции, но сит ком мер циaли зи ровaнный 
хaрaктер. 

Нaибо лее детaльно ти по ло гию мо де лей 
куль турной по ли ти ки произ велa М.Дрaги че вич-
Ше шич, вы де лившaя че ты ре типa, ос но вывaясь 
нa по ли ти чес ком уст рой ст ве го судaрс твa и 
реaлизaции куль турной по ли ти ки. Пер вый тип 
– «ли берaльнaя куль турнaя по ли тикa», в ос но ве 
ко то рой зaклю чен ры нок куль турных товaров, 
чaст ное их рaсп рострaне ние и влaде ние. Вто-
рой тип – «го судaрст веннaя бю рокрaти ческaя 
куль турнaя по ли тикa», схожaя по своей це ли с 
«догмaти чес ким» ти пом у А.Мо ля, дaнный тип 

ос новaн нa до ми ни ровa нии го судaрс твa при 
по мо щи зaко нодaтельно го, по ли ти чес ко го и 
финaнсо во го конт ро ля нaд куль турной по ли ти-
кой. Тре тий тип – «нaционaльно-ос во бо ди тель-
ный» тип, где хaрaктер ной чер той яв ляет ся воз-
рож де ние куль турных ори гинaль ных трaди ций. 
Чет вер тый тип – «куль турнaя по ли тикa пе ре ход-
но го пе ри одa», где ос новнaя идея зaключaет ся 
во внед ре нии в мaссы де мокрaти чес ких ориен-
ти ров при по мо щи комaнд ных ме то дов (Дрaги-
че вич-Ше шич, 2000:153). Зaчaстую при дaнной 
мо де ли куль турной по ли ти ки уси ливaют ся 
нaционaлис ти чес кие или шо ви нис ти чес кие 
нaст рое ния. 

Делaя вы вод, мож но от ме тить, что из вы ше 
пе ре чис лен ных оп ре де ле ний сле дует общaя фор-
му ли ровкa по ня тия «куль турнaя по ли тикa», ко-
торaя обознaчaет комп лекс оп ре де лен ных прин-
ци пов, aдми ни стрaтив ных и финaнсо вых ви дов 
дея тель ности и про це дур, ко то рые обес пе чивaют 
ос но ву дей ст вий го судaрс твa в облaсти куль ту-
ры. Однaко в бу ду щих исс ле довa ниях aвторaми 
пред полaгaет ся про ве де ние бо лее детaльно го и 
глу бо ко го изу че ния и aнaлизa воп росa де фи ни-
ций «куль турной по ли ти ки». 

Ис хо дя из вaриaтив нос ти мо де лей куль-
турной по ли ти ки, мож но сделaть вы вод, что 
конк ретнaя мо дель взaимо дей ст вия го судaрс твa 
и куль турной по ли ти ки не мо жет быть достaточ-
но эф фек тив ной и ис поль зовaться кaк ос новa 
про ве де ния куль турной по ли ти ки в дру гом го-
судaрс тве. Мо дель взaимо дей ст вия куль турной 
по ли ти ки должнa рaзрaбaтывaться, ос но вывaясь 
ст ро го нa эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, куль-
турной трaди ции дaнно го го судaрс твa. 

Нa нaш взг ляд, фор ми ровa ние и осу ще ст-
вле ние куль турной по ли ти ки стaно вит ся од ной 
из приори тет ных зaдaч лю бо го сов ре мен но-
го го судaрс твa. Про ве де ние це ленaпрaвлен ной, 
сис темaти зи ровaнной куль турной по ли ти ки го-
судaрс твa влияет нa все сфе ры жиз не деятель-
ности че ло векa. Пос редст вом реaлизaции 
куль турной по ли ти ки осу ще ст вляет ся ре гу ли-
ровa ние ос нов ных сфер об ще ст вен ной жиз ни, 
устaнaвливaют ся нор мы, фор ми руют ся куль-
турные трaди ции. 

В ви ду воз никaющих глобaль ных проб лем 
куль турнaя по ли тикa должнa aдaпти ровaться к 
ук реп ле нию идеaлов, создaвaть куль турные воз-
мож нос ти, необ хо ди мые для по зи тив ной фор мы 
со су ще ст вовa ния че ло ве чествa. Этот про цесс 
мо би ли зует про цесс глобaлизaции твор чес ко го 
по тен циaлa для со дей ст вия блaго сос тоя нию, ин-
новaциям и плюрaлизму. 
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Қaзір гі Қытaйдың ұлт тық сaясaты ның ерек ше лік те рі жә не aзшы лық ұлт тaр

Бұл мақалада ҚХР азшыл ұлттарға қатысты ұлттық саясат және оның мемлекеттің бірлігін 
нығайтудағы және этносаралық қатынастардағы рөлі қарастырылады. Зерттеудің нәтижелері 
Қытайдағы мемлекеттің ұлттық саясатына талдау жасайтын саяси ғылымдарда,  сонымен қатар 
«ұлттық саясат» туралы саяси білімдер шеңберіндегі теориялық дамуда; ҚХР және басқа да қазіргі 
заманғы көпұлтты елдердегі азшыл ұлттарға қатысты ұлттық саясаттың тиімділігін арттыруда 
қолданылуы мүмкін.

Зерттеудің әдіснамасы әлеуметтік және саяси ғылымды қамтитын пәнаралық тәсілге 
негізделген. Зерттеу барысында ғылыми тақырыптар мен әдістерді талдау, синтездеу, салыстыру, 
сондай-ақ салыстырмалы-тарихи әдістер қолданылды, нәтижесінде зерттеу тақырыбының жалпы 
және нақты ерекшеліктері, даму перспективалары және сапалық сипаттамалары айқындалды.

Түйін сөздер: ұлттық саясат, ҚХР, азшыл ұлттар.
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Осо бен нос ти нaционaль ной по ли ти ки сов ре мен но го  
Китaя и нaционaльные мень шинс твa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся нaционaльнaя по ли тикa КНР по от но ше нию к нaционaль ным 
мень шинс твaм и ее ро ли в ук реп ле нии единс твa го судaрс твa и межнaционaль ных от но ше ний. Ре-
зуль тaты исс ле довa ния мо гут быть ис поль зовaны в по ли ти чес кой нaуке, связaнной с aнaли зом 
нaционaль ной по ли ти ки го судaрс твa в сов ре мен ной КНР, a тaкже мо гут быть ис поль зовaны в 
дaль ней шей теоре ти чес кой рaзрaбот ке в рaмкaх по ли ти чес ко го знa ния о «нaционaль ной по ли ти-
ке»; вырaботке по вы ше ния эф фек тив нос ти нaционaль ной по ли ти ки для мaло чис лен ных нaро дов 
КНР и дру гих сов ре мен ных мно гонaционaль ных стрaн.
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Ме то до ло гия исс ле довa ния ос но вывaет ся нa меж дис цип линaрном под хо де, охвaтывaющем 
со циaльную и по ли ти чес кую нaуки. В хо де исс ле довa ния бы ли при ме не ны нaуч ные прин ци пы и 
ме то ды aнaлизa, син тезa, срaвне ния, a тaкже срaвни тель но-ис то ри чес кий ме тод, ко то рый в ре-
зуль тaте по мог выя вить об щие и спе ци фи чес кие чер ты пред метa исс ле довa ния, перс пек ти вы и 
кaчест вен ные хaрaкте рис ти ки его рaзви тия.

Клю че вые словa: нaционaльнaя по ли тикa, КНР, нaционaльные мень шинс твa.

the basic tendencies of the concept of “single 
multinational China” have been refined;

the essence of the national policy of the PRC in 
relation to national minorities was revealed;

the national policy at the present stage was 
analyzed;

the peculiarities and key elements of the national 
policy were revealed.

According to the results of the study, the main 
idea of   China’s national policy, which is to unite 
nationalities and oppose separatism, was revealed. 
This trend in China’s national policy does not 
officially support Great-Han nationalism and the 
narrow nationalism of the non-Han people, but in 
practice everything depends on the specific situation.

The national question in modern China
Many studies on China’s new history are based 

on the concept of a “single multinational China”, or 
the concept of a “single Chinese nation”, developed 
by Chinese scholars in the 70s. In this concept, two 
trends are clearly discernible. The first is the desire 
to build a scientific model for the formation of the 
current “single multinational China”, acknowledge 
the evolution of the borders of China throughout 
its history, the formation of the state as a long and 
contradictory historical process. The second trend, 
which was gradually overcome and changed by 
Chinese historians since the late 1990s, proceeds 
from the false notions that China has always existed 
and developed as a single multinational state since 
ancient times. Within the framework of this concept, 
the evolution of the country borders, the habitat of 
any people associated with the Han people is denied, 
they are perceived as the territories of China. When 
studying the history of nationalities living on both 
sides of China’s borders with neighboring states ‒ 
Tajiks, Uighurs, Mongols, Orochians, Dzungars, 
Kazakhs, Kirghiz and others, it is emphasized that 
these peoples in the past were completely under 
the power or influence of the Chinese emperor, and 
the territories of their residence were subsequently 
lost to China. Such geographical areas as the 
Amur River basin, Sakhalin, the territories to the 
south-east of Lake Balkhash, the Pamirs, the south 
of Kazakhstan and many others are regarded as 
forcibly divorced from China. This concept is aimed 

Introduction
China is a country with a rich history and centu-

ries-old traditions. Chinese society is distinguished 
by its heterogeneity and cultural pluralism. Ethnic 
relations at the present stage of development of 
China are characterized by special complexity. As a 
consequence, the analysis and study of the national 
policy towards the national minorities of China is 
very relevant.

To date, 56 national minorities live in China. In 
2000, the proportion of officially recognized small 
nationalities was 8.41% in relation to the main na-
tionality ‒ Hans (actually the Chinese). However, 
linguists number in China 236 languages   ‒ 235 alive 
and one disappeared. So the real number of ethnic 
groups in China is much greater than 56.

The object of the study is China’s national poli-
cy with regard to national minorities.

The subject of the study is the laws, reforms and 
concepts of China’s national policy with regard to 
national minorities

The purpose of the study is to examine the existing 
contradictions in the sphere of Chinese national policy, 
to determine their causes and the degree of influence 
on the domestic policy of the state, and to try to give an 
objective assessment of the problems raised.

Objectives of the study
to consider the concept of a «single multinational 

China»
to consider the existing contradictions in the 

sphere of Chinese national policy
to determine their causes and the degree of 

influence on the domestic policy of the state
try to give as objective assessment of the 

problems as possible.
The value of the research ‒ the results of the 

study can be used in further theoretical development 
within the framework of political knowledge about 
the “national policy”; to improve the effectiveness 
of national policy for the national minorities of the 
PRC and other modern multinational countries.

The methodology of the study is based on an 
interdisciplinary approach that encompasses social 
and political science.

As a result of the study, the following results 
were obtained:
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at raising the national self-awareness of the Chinese 
people in order to make popular the idea of   unity, 
strengthening and revival of the country. Such an 
approach recognizes the status of the nation for 
all peoples living on the territory of the PRC, but 
at the same time the concept of the Chinese nation 
includes all ethnic groups, despite the differences in 
languages, cultures and mental warehouse. And the 
only possible and best option for the development of 
China is the organization of nation-building on the 
principle of regional-national autonomy, which will 
be discussed in details below.

The internal national policy of the PRC
China’s national policy has evolved over the 

centuries. Already from the time of the Qin dynasties 
(221-207 BC) and Han (206 BC ‒ 220 AD), China 
has consistently pursued a policy of annexing 
territories inhabited by non-Chinese peoples. To 
this end, the Chinese state applied flexible methods 
based on a deep understanding of the differences in 
lifestyle and level of economic development of the 
Han people and their neighbors. In the Han time, 
the political practice of weak leadership of the 
barbarians emerged, for which special principles of 
political, administrative and legal regulation were 
developed. The state doctrine of China proclaimed 
that the beneficent influence of the Chinese monarch 
is felt not only by the Han people, but also by distant 
nations, who themselves obey and come to court with 
tribute. Therefore, all peoples and tribes that were 
in varying degrees of remoteness from China were 
considered real or potential vassals of the Chinese 
state. Steps aimed at the inclusion of new lands, the 
official ideology explained either by using ethnic 
peripheries, or by the need to punish violations of 
vassal duties. During the Tang dynasty (618-907), 
the idea of   a multi-ethnic, multinational state was 
first included in the Chinese political doctrine, 
in which both Han Chinese and “barbarians” 
lived. This historically established practice of 
governing the non-Han peoples was seamlessly 
integrated into the national policy of the Chinese 
government, although at the official level, guided 
by the experience of the Soviet Union, the CCP 
defined the following principles of the party policy 
in relation to minorities: equality of all nationalities; 
development of economy and culture of national 
areas; raising the level of education and training of 
national staff; respect and preservation of traditions, 
customs and beliefs of minorities, preservation of 
language. Of course, the official proclamation of 
these principles was quite a progressive step, but 
the essential component of the national concept 
remained the same ‒ to convince public opinion that 

China is the historical successor of the Middle State, 
historically evolved as a single multinational state, 
and the Chinese nation is a superethnos. Moreover, 
as it turned out later, the actual inequality of non-
Han nationalities, their significant socio-cultural and 
economic backwardness in reality did not allow to 
fully implement the principles of political equality, 
granting them equal rights and freedoms with the 
Han people.

By the time of the proclamation of the PRC, the 
share of the non-Han population was approximately 
47 million. In such situation, the CCP began to 
address the national question. The process of forming 
the Chinese national policy has gone through a 
difficult and for many non-Han nationalities in a 
tragic way. Usually researchers distinguish three 
main stages: [15, p.459] 

1) The period of formation of the national 
policy foundations ‒ 1949 to 1957; 2) The period of 
destruction ‒ from 1957 to the Central Committee 
3rd Plenum of the 11th CPC in December 1978; 3) 
The period of reasonable construction in the national 
areas, this has begun in 1980s and continues at the 
present time.

In the second half of the 1950s, the CCP began 
to talk about the gradual narrowing in the framework 
of the national question in the PRC. This was the 
result of his interpretation as part of the Chinese 
revolution. The revolution, as was believed at that 
time, had already brought the country to the borders 
of communism, and if so, the national question 
began to lose its significance. The weakening of 
the attention of the CCP to the national issue has 
become a serious miscalculation. The following 
years were even less favorable. During the period of 
the “cultural revolution”, the PRC officially denied 
“the existence under the socialism of nations and the 
national question”.

For a long time, the situation of national 
minorities in China was disastrous.

The domination of feudal relations, the 
backwardness of the production tools and the lack of 
land caused an extremely low standard of living. The 
exploitation by the local authorities was aggravated 
by the predatory policy of the government, which 
considered the territories inhabited by national 
minorities as sources of cheap raw materials. Not 
only the policy of economic robbery of the population 
of the national suburbs was conducted, but also the 
national culture, language and traditions of national 
minorities were suppressed in every possible way. 
Only in the late 1970s, when there was a sharp 
deterioration in the national situation, increased 
tensions in national relations, ethnic outbreaks 
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increased, the significance of the problem attracted 
the attention of the CCP leadership. In 1982, the 
XII National People’s Congress of the Communist 
Party of China for the first time in the history of the 
party gave an assessment of the national question in 
China as a problem of extreme national importance. 
Today, the CPC’s position on the assessment of 
the significance of the national question differs 
radically from its initial point of view on this issue. 
A new approach raised the importance of the national 
question. Indeed, without determining the place and 
role of the national issue in the country, it is difficult to 
build a sufficiently valid and effective national policy, 
which is vitally important for the modern state. The 
new assessment helped in the 1980s to overcome 
the nihilistic attitude to this important problem both 
inside the CCP and in the country as a whole. In many 
ways, thanks to the efforts of Deng Xiaoping, the 
PRC took the path of a constructive solution to the 
national question, and taking into account Chinese 
characteristics a holistic theory was formed. The 
national issue received an extremely high status ‒ a 
strategically important problem. This contributed to 
the revitalization of the national policy pursued in the 
PRC, as well as the development of theoretical work 
in this field in China. Today, the main directions of the 
national policy of the CCP are problems of cohesion, 
national equality and welfare of nationalities.

The policy of national autonomy in the PRC
Until 1949, both the CPC and the Kuomintang 

supported the principle of federalism and national 
self-determination, even recognized the right of non-
Han residents to withdraw from China. However, 
after the founding of the PRC, the party refused 
to do this in order to ensure the territorial integrity 
of the country. As a basis for solving the national 
issue, regional national autonomy was adopted, this 
precluded the emergence of any nation from China. 
At the same time, district national autonomy implies 
the implementation of regional autonomy in places 
of compact residence of representatives of national 
minorities under the unified leadership of the state, 
self-government bodies are established.

The first of the autonomous regions in 1947 was 
Inner Mongolia (the capital is Hohhot). After the 
proclamation of the PRC, the Chinese government 
began to introduce national regional autonomy 
in all places of compact residence of national 
minorities. Broad autonomy began in 1950, but 
most of the autonomies were small-scale townships 
and in-district areas. In 1952, the first normative 
act regulating the policy of the regional national 
autonomy was adopted: “Basic Principles for the 
Implementation of District National Autonomy in 

the People’s Republic of China.” The Constitution 
of 1954 limited the status of autonomies to three 
levels, compactly residing national minorities (for 
example, Uighurs, Tibetans, Chuans, Hui, Manchus, 
Mongols) can create three types of autonomous 
entities: an autonomous region, an autonomous 
district, an autonomous county. Autonomous regions 
below the county were abolished. Such a system 
of division exists today. In general, the country 
is divided into provinces, national autonomous 
regions and cities of central subordination. The 
provinces and autonomous regions are divided into 
autonomous regions, counties, autonomous counties 
and cities. The counties and autonomous counties 
are divided into township, national parishes, as 
well as settlements and villages. According to the 
provisions of the Constitution, the state can, if 
necessary, establish special administrative regions. 
In order to improve the efficiency of administrative 
work, economic development and the promotion of 
national cohesion, the government can regulate or 
change the administrative boundaries of autonomous 
regions. In October 1955, the Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region was formed (the capital is 
Urumqi); in March 1958 ‒ the Guangxi Zhuang 
Autonomous Region (the capital city is Nanning); 
in October 1958 ‒ Ningxia Hui Autonomous Region 
(the capital is Yinchuan); in September 1965 ‒ the 
Tibet Autonomous Region (the capital is Lhasa). 
At the end of 2003, 155 administrative units of the 
national autonomy were created in China, including 
5 autonomous regions, 30 autonomous districts 
and 120 autonomous counties (banners\hoshuns). 
According to the 5 All-China Population Census in 
2000, 44 out of 55 national minorities formed their 
national-territorial autonomy, 75% of representatives 
of ethnic minorities of China live there.

From the very beginning, the district autonomy 
of the PRC had a purely administrative framework-
autonomy did not and do not have the status of 
statehood, all issues are resolved and controlled by 
the center. Areas of national autonomy are considered 
as an integral part of a unitary state. The bodies of 
autonomous entities carry out the usual functions of 
local authorities of the appropriate level and at the 
same time are the organs of this autonomous entity 
self-government. The Chinese management system 
is stringent, centralized and bureaucratic. Within 
the framework of the general guidelines dictated 
from above, autonomy authorities enjoy a certain 
freedom in choosing the ways to implement these 
installations, focusing on available resources and 
national-territorial traditions. The system as a whole 
is very inflexible and inefficient.
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A number of nationalities have created several 
national entities of various levels. Thus, Tibetans 
in China live not only in the Tibet Autonomous 
Region, but also in the provinces of Sichuan, 
Gansu, Qinghai and Yunnan, where they formed 10 
autonomous districts and two autonomous counties. 
The Mongols, in addition to the autonomous region 
of Inner Mongolia, created Mongolian autonomous 
regions and autonomous counties in the Xinjiang 
Uygur Autonomous Region, in Qinghai Province 
and other regions.

From a legislative point of view, there is a 
system of legal norms in China that regulates all 
areas of activity in national autonomies. In addition 
to the Constitution of 1954, the legal status of 
autonomous entities is regulated by the Law of the 
People’s Republic of China on regional national 
autonomy of 1964. In addition, later on the basis 
of the Constitution of the PRC in 1982, a new Law 
of the PRC on National Regional Autonomy was 
adopted (this law was adopted by the second session 
of the National People’s Congress May 31, 1984 and 
revised February 28, 2001). The provisions of the 
Law are formulated in the form of general principles; 
they require specificity for implementation in 
the areas of autonomy in the form of publishing 
accompanying regulations and rules that contain 
specific ways of enforcing the law [16, p.72]. The 
law clearly defines that autonomous administrative 
units have the right to make independent decisions 
in the spheres of politics, economy, justice and 
culture. Also important are the Regulations on 
each type of autonomy adopted by the autonomous 
entities themselves and regulating their legal status. 
The Assembly of People’s Representatives of each 
autonomous entity adopts a provision on autonomy 
and separately acting provisions. These acts of the 
autonomous regions are approved by the Standing 
Committee of the National People’s Congress and 
the autonomous regions and autonomous districts 
by permanent committees of people’s congresses 
of provinces and autonomous regions and brought 
to the attention of the Standing Committee of the 
National People’s Congress.

The Law of the People’s Republic of China 
“On National Regional Autonomy” establishes: The 
Assembly of People’s Representatives in the areas of 
national autonomy, in addition to the rights enjoyed 
by ordinary local government bodies, also have the 
right, in view of the political, economic and cultural 
characteristics of the nationalities in a given locality, 
to develop autonomy provisions and separately 
current provisions. “The Law of the PRC “On 
Legislation” provides: “The provisions on autonomy 

and separately acting regulations are allowed, subject 
to the peculiarities of local nationalities, to change 
the provisions of laws and administrative rules.” “If 
the provisions on autonomy and separate provisions 
in accordance with the law amended the provisions 
of laws, administrative rules and regulations of a 
local nature, then these changes are valid in this area 
of   autonomy.” The Law of the People’s Republic 
of China “On National Regional Autonomy” also 
states: “If decisions, orders, orders and instructions 
of higher state bodies do not correspond to the real 
conditions of the areas of national autonomy, the 
self-government bodies may, with the permission of 
higher state bodies, modify them or suspend their 
execution.

In 87 of the 347 laws and regulations developed 
and promulgated by the National People’s Congress, 
there are provisions relating to national minorities. 
In such documents as the Law on Elections to the 
National People’s Congress and Local People’s 
Congresses of China, the Law on the Organization 
of Local Meetings of People’s Representatives 
and Local People’s Governments of the People’s 
Republic of China, the Penal Code of the PRC, the 
Code of Criminal Procedure of China, marriage, the 
PRC Law on Military Obligation, the Forest Code, 
the Steppe Code, and articles were established 
to ensure national equality and protect the rights 
and interests of national minorities. In accordance 
with these legislative acts, the regional national 
autonomy is one of the important institutions of 
the political system. The self-governing bodies of 
autonomous entities have a strategically important 
duty to preserve the unity of the country.

Areas of compact residence of representatives 
of national minorities in China in accordance with 
the Constitution, the Law on National Regional 
Autonomy and other laws enjoy full right to self-
government. At the same time, self-government bodies 
exercise the powers of local state bodies provided 
for in Section 5 of Chapter III of the Constitution 
of the People’s Republic of China. In the areas of 
national autonomy, all nationalities enjoy the right 
to choose and be elected by electing deputies of the 
National Council of People’s Deputies and creating 
self-governing bodies to exercise democratic rights 
to manage internal affairs of their nationality and 
their region. Legislation establishes certain privileges 
in the distribution of posts for persons of those 
nationalities that exercise autonomy. The chairmen of 
the autonomous regions, the heads of the autonomous 
districts, the heads of autonomous counties must 
belong to the corresponding nationalities. Other 
persons belonging to the governments of autonomous 
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entities should, if possible, belong to the nationality 
exercising autonomy and other national minorities. 
This rule extends to the staff of structural divisions 
of self-governing bodies of autonomous entities. 
There are constantly problems, especially in some 
areas of compact residence of national minorities; 
the number of Han and other nationalities is greater 
than the number of national minorities that exercise 
autonomy. National staff has always been lacking, 
and the presence of personnel of Han origin in the 
government often leads to conflicts with the local 
population. In addition, national minorities elect from 
their midst deputies of the NPC, thereby exercising 
their rights to administer public affairs. Among 
the deputies of the National People’s Congress of 
all convocations, since the first convocation, the 
proportion of deputies from national minorities has 
always exceeded the proportion of the population 
of national minorities in the total population of the 
whole country. Each nationality is represented by 
deputies of the National People’s Congress, and 
nationalities with a population of over one million 
people each are represented by members of the NPC 
Standing Committee.

The self-governing bodies of autonomous 
entities have a strategically important duty to 
preserve the unity of the country. The decision on 
the establishment of autonomous entities, their 
boundaries and name is taken by the higher authority 
in conjunction with the relevant local authorities and 
after consultation is forwarded to the approval of the 
State Council. The name of an autonomous entity, 
with the exception of special cases, is established 
by the local name, nationality name, administrative 
status (for example, the Tibet Autonomous Region, 
Autonomous Region of Inner Mongolia). In the 
spiritual sphere, the self-governing bodies of the 
regions of the national autonomy are responsible for 
the affairs of education, science and culture, collect 
and protect national monuments, and promote the 
development of national culture. In the framework 
of the state system of military construction, self-
government bodies may, if necessary and with the 
permission of the State Council, form public security 
units to protect public order.

The Constitution imposes on the state the 
obligation to provide financial, material and 
technical assistance to small nationalities in order to 
accelerate the development of economic and cultural 
construction, and to promote the training of cadres, 
specialists and skilled workers from representatives 
of local nationalities.

At the end of 2003, there were more than 2.9 
million people in the country and specialists from 

among the national minorities. In the areas of 
national autonomy, a network of universities and 
institutes for the training of national cadres has been 
specially created, training in which is either free or 
much cheaper than in ordinary higher educational 
institutions. Higher schools and secondary special 
schools in recruiting new students reduce the 
criteria and requirements for applicants from among 
the representatives of national minorities; practice 
a special approach with regard to those coming 
from among small nationalities. At the same time, 
special national secondary schools or national 
classes in ordinary secondary schools have been 
opened in the developed regions of the country. 
With the aim of strengthening the training of top-
level staff from among the national minorities, the 
Chinese government has decided to pilot annually 
in the national regions 2,500 people in the national 
regions to study in the doctoral and magistracy, and 
5,000 since 2007 and bring their total number to 15 
thousand people.

Thus, social tasks and the tasks of personnel 
training are being addressed.

Out of the number of national minorities, 
22 people are minorities ‒ they are people with 
a population of less than 100 thousand people. 
Historically, small ethnic groups live on the outskirts 
of the country, in places with underdeveloped 
infrastructure.

The main objective, which was originally put by 
the CCP in its policy towards national areas, was to 
retain them as an integral part of the territory of the 
PRC and to implement socio-economic and political 
transformations as peacefully as possible.

In relation to the rural population of China, 
which accounts for more than half of the country’s 
inhabitants, national minorities are in a better position. 
A system of benefits and benefits has been created 
that contribute to the survival of small ethnic groups. 
National enterprises are exempt from a number of 
taxes or pay them at a reduced rate. For those who wish 
to establish their economy, grants are provided free of 
charge, free provision of equipment. In the conditions 
of nationwide birth control, representatives of national 
minorities are allowed to have two, and families of 
small peoples ‒ three children. Such a comprehensive 
concern of the state formally enhances the welfare 
of national minorities, guarantees their survival, but 
in fact makes the national autonomies completely 
dependent on the center. In the People’s Republic 
of China, a nationwide tendency to assimilate small 
nations is seen.

The term preservation of national minorities is 
avoided, speaking about their development. In the 
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presence of declarative provisions on the need to 
preserve national cultures, traditions, customs and 
language, the disappearance of national languages   
is inevitable, and in the near future the complete 
dissolution of small nations in the great Chinese 
nation. There is a direct correlation between 
economic well-being and assimilation processes: the 
more dynamically the development of the national 
area, the faster assimilation takes place. The state 
declares freedom of choice for each nationality, in 
fact it turns into promoting assimilation.

In Chinese ethnography there is the theory 
of assimilation, put forward by the scientist Jian 
Bozan in the 60s of the XX century. According to 
this theory, a highly developed people, winning 
less developed, contributes not only to its progress, 
but also to gradual assimilation. If the conquering 
people are weaker than the conquered people, both 
civilizational and spiritual, it will inevitably dissolve 
itself in the conquered ethnos.

According to most experts, the historical 
process and the market economy will inevitably 
lead to the dissolution of small peoples in the 
Chinese nation. As a result of the state policy, the 
resettlement of Han Chinese and other nationalities 
that did not live there (for example, the situation in 
Tibet or Xinjiang). This is one of the main reasons 
for the dissatisfaction of minorities in these areas. 
In fact, the Chinese leadership not only provides 
these areas with more qualified specialists, but also 
tries to protect themselves from manifestations 
of separatism. At the same time, legal provisions 
on autonomy and personal advantages of local 
authorities are violated.

Another example is the policy regarding 
national languages. In general, such a progressive 
phenomenon as the spread of a national culture and 
not a dialectal, but a national Chinese language, is 
often accompanied by a curtailment of the use of 
local national languages   and even their displacement 
from the sphere of education.

In the official doctrine, these and other similar 
contradictions are not naturally reflected.

Conclusion
The main goal of this work is to examine the 

existing contradictions in the sphere of Chinese 
national policy, to determine their causes and the 
degree of influence on the domestic policy of the 
state, and to try to provide an objective assessment 
of the problems raised. At the same time, the article 
is educational in nature, does not pretend to complete 
the research on this topic, the indisputability of the 
conclusions and judgments made. Based on the 
analysis of various available sources and specialized 

literature, taking into account the point of view of 
well-known researchers on this issue, it is possible 
to sum up and say that for China the solution of the 
national question and a thought-out effective national 
policy are strategically important issues. Although 
the national situation and interethnic relations have 
always been difficult, the implementation of the 
national regional autonomy played a decisive role in 
preserving the territorial integrity of the state.

In general, today’s PRC policy towards national 
minorities is aimed at accelerating the economic 
and cultural development of these peoples, pulling 
the national regions to the level of the developed 
provinces of the country, which should contribute 
to the economic development of the whole country, 
and also consolidate the nation and prevent possible 
separatist actions.

At the same time, the ethnic identity of small 
nations is being pushed to the background. 
Assimilation is encouraged. There are not a lot of 
facts of obvious oppression and discrimination of 
minority rights, they are not officially spoken about, 
but they are significant, indicative. The discontent of 
minorities in various regions is manifested regularly 
and comes through the mass media. Usually illegal 
actions are justified by good intentions. The ideas 
of uniting nationalities and opposing separatism are 
central to national politics. Officially, Great-Han 
nationalism, and the narrow nationalism of the Non-
hans are criticized, condemned, and said that they 
must be eradicated. In practice it happens in many 
ways. Of course, in many specific situations, the 
means and methods of conducting national policies 
deserve criticism and condemnation. One of the 
reasons for this is that the Communist Party has 
always rightly feared that giving too much freedom 
to the outskirts could undermine its monopoly of 
power, and the absence of a strong central authority 
will inevitably lead to the disintegration of the 
country into several parts. Chinese nationalism in 
this case has become the main instrument of strict 
centralization of the state and a means of retaining 
power. At the same time, only in this way, through 
the subordination of all regions to the will of the 
center, China has managed to achieve a modern level 
of economic development. Perhaps China would 
never have been able to achieve such results in a 
different way. All forces and resources were directed 
to modernization and reforms. Priority of economic 
tasks dictated and dictates all other directions 
of development. Preservation of the unity of the 
state, increased power and influence have become 
a worthy result. Many researchers argue that the 
democratic principles of the organization of power, 
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the way of Western liberal democracy in principle 
is unacceptable for Asian countries. It leads to 
anarchy. In China, while there is no question of any 
democracy, the issues of human rights and freedoms 
began to rise only recently. But it is impossible 
to completely ignore the rights of minorities in 
modern conditions for China. It is important that 
China declares its intention to strengthen interethnic 

relations based on equality, cohesion and mutual 
assistance. It is much more difficult to implement 
this in practice. New methods and approaches are 
needed from the Chinese leadership to solve the 
national question. Perhaps further economic growth 
and rising living standards of the population will 
become a reliable basis for the social stability of 
Chinese society.
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The economic aspect of the Kazakh-Turkish relations

In the article considered trade and economic relations between the two countries at the present 
stage. It should be noted that Turkey is expanding its presence not only in Kazakhstan, but also in Central 
Asia. Turkish business operates in various sectors of the Kazakhstan economy. Bilateral relations have 
positive dynamics and a strategic outlook.
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Тур ция яв ляет ся од ной из пер вых стрaн, ко-
торaя признaлa незaви си мос ть Кaзaхстaнa. Тaк, в 
ок тяб ре 1992 г. сос тоял ись пер вый офи циaль ный 
ви зит Пре зи дентa Кaзaхстaнa в Тур цию и его  
вс тре чи с ру ко во дст вом го судaрс твa, в хо де ко то-
ро го был под писaн ряд двус то рон них до ку мен-
тов, прод вигaвших от но ше ния меж ду стрaнaми 
нa бо лее кaчест вен ные ру бе жи. 

Кaзaхстaнс ко-ту рец кие от но ше ния но сят 
стрaте ги чес кий хaрaктер и от личaют ся стaбиль-

ностью, опирaют ся нa совпaде ние или бли зос ть 
по зи ций по ши ро ко му кру гу воп ро сов. Нa нaчaло 
1992 г. двус то рон ние свя зи име ли динaми ку пос-
тупaтель но го рaзви тия эко но ми чес ко го и куль-
турно-гумa нитaрно го сот руд ни чествa, подк реп-
лен ную об шир ной прaво вой бaзой прaкти чес ки 
по всем нaпрaвле ниям, нaсчи тывaвшей свы ше 
60 соглaше ний.

Зa этот пе ри од создaно 67 сов мест ных предп-
рия тий, нaибо лее круп ны ми яв ля лись «Ком тел», 
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«Мир тур». Внеш неэко но ми ческaя aссо циaция 
«Тaрaз» (Жaмбылскaя облaсть) с фир мой «Соут 
Груп» под писaлa контрaкт нa постaвку 5 тыс.
тонн. ми нерaль ных удоб ре ний, рaссмaтривaлся 
воп рос об учaстии фир мы «Хотaмa» в окончa-
нии ст рои тель ствa не до ст роен ной гос ти ни цы в 
Тaрaзе. 

Тор го во-эко но ми чес кое сот руд ни чест во меж - 
 ду нaши ми стрaнaми, нес мот ря нa объек тив ные 
труд нос ти, рaзвивaлись ус пеш но и име ли ус той-
чи вую тен ден цию к рaсши ре нию. Об этом сви-
де тель ст вовaли и стaтис ти чес кие дaнные (здесь 
и дaлее при во дят ся дaнные Го судaрст вен но го 
инс ти тутa стaтис ти ки Тур ции). Ес ли в 1996 г. 
товaрообо рот меж ду Тур цией и Кaзaхстaном 
состaвлял 255,9 млн. доллaров США (в т.ч. 
кaзaхстaнс кий экс порт – 93,6 млн. доллaров 
США, им порт – 182,3 млн. долл. США), то в 1997 
г. он дос тиг уров ня 341,5 млн. долл. США (в т.ч. 
кaзaхстaнс кий экс порт – 131,0 млн. долл. США, 
им порт – 210,5 млн. долл. США), т.е. произо шел 
рост товaрообо ротa нa 33,4%.

В об щем объеме товaрообо ротa Тур ции с пя-
тью тюр коя зыч ны ми го судaрс твaми СНГ нa до-
лю Кaзaхстaнa в 1997 г. при хо ди лось 25,9%. По 
объему внеш ней тор гов ли Тур ции со стрaнaми 
СНГ Кaзaхстaн в 1997 г. зa нимaл чет вер тое мес-
то, про пус тив впе ред се бя Рос сию, Укрaину и 
Азербaйджaн. Вaжное мес то в рaзви тии двус то-
рон них тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний зa-
нимaлa отк рытaя в 1992 г. кре дитнaя ли ния нa 
200 млн. доллaров США. Ис поль зовa ние кре дит-
ной ли нии поз во ли ло зaвер шить ст рои тель ст во 
гос ти ниц «Анкaрa», «Астaнa», детс ко го реaби-
литaцион но го центрa в Алмaты, здa ний Алем 
Бaнкa, мaкaрон ной фaбри ки в Пет ропaвловс ке, 
зaводa мед ной кaтaнки в Жезкaзгaне, мо лоч но го 
зaводa в Зaйсaне, зaво дов по пе рерaботке ко жи 
и произ во дс тву мылa, ре ко нст рук ции гос ти ниц – 
«Ме деу» и «Алaтaу», ст рои тель ст во кaдетс ко го 
кор пусa в Щу чи нс ке и др. 

Ту рец кой компa нией «Окaн Хол динг» зaвер-
ше но ст рои тель ст во пя тиз вез доч ной гос ти ни цы 
в Астaне с прив ле че нием средс тв Эк симбaнков 
Тур ции и США. Столь же aктив ны в Кaзaхстaне 
и дру гие ту рец кие фир мы, сре ди ко то рых мож но 
нaзвaть «Энтaс», «Бурч», «Ах сель», «Финтрaко», 
«ЕНКА», «Емсaш» и дру гие. 

Вмес те с тем, нес мот ря нa дос тиг ну тую со-
лид ную до го вор но-прaво вую бaзу кaзaхстaнс-
ко-ту рец кие де ло вые свя зи не в пол ной ме ре 
от вечaли отк рывaвшим ся воз мож нос тям меж-
ду дву мя стрaнaми и име ли об щие негaтивные 
фaкто ры, тaкие кaк кри зис ные яв ле ния в эко но-

ми ке, неот ре гу ли ровaннос ть нормaтив ной бaзы, 
от су тс твие долж но го го судaрст вен но го конт ро-
ля и дру гие. Сдер живaли рaзви тие двус то рон-
них де ло вых свя зей и слaбо нaлaжен ные пря мые 
контaкты меж ду родст вен ны ми ми нис терс твaми 
и ве до мс твaми двух стрaн, a тaкже объеди не-
ниями де ло вых лю дей, ко то рые игрaли вaжную 
роль в эко но ми чес кой жиз ни Тур ции. Это Союз 
тор го вых, про мыш лен ных пaлaт и бирж, Союз 
предп ри нимaте лей и про мыш лен ни ков, a тaкже 
ряд дру гих оргa низaций чaст но го биз несa. 

Ши ро кие перс пек ти вы для рaсши ре ния де-
ло во го сот руд ни чествa отк ры лись в свя зи с пе-
ре но сом сто ли цы в Астaну. Ту рец кие ст рои тель-
ные фир мы имеют ог ром ный опыт рaбо ты нa 
прострaнс тве СНГ, осо бен но в Рос сии, Укрaине 
и Турк ме нистaне, где для ст рои тель ствa жилья, 
со циaльно-бы то вых комп лек сов, оте лей, ком му-
никaций ус пеш но прив лекaлись средс твa треть-
их стрaн и меж дунaрод ных финaнсо вых оргa-
низaций [1].

В июне 1995 г. под писaнa Деклaрaция о дaль-
ней шем рaзви тии и уг луб ле нии сот руд ни чествa 
меж ду РК и Тур цией. Осу ще ств лялaсь дея тель-
ность 34 СП поч ти в 1 мл рд. долл. Зaклю чен 
двус то рон ний до го вор о прaво вой по мо щи по 
грaждaнс ким делaм и контрaкт нa ст рои тель ст-
во элект ростaнции око ло Ак тю бинскa, зa счет 
Тур ции ст рои лись детс кий реaби литaцион ный 
центр в Алмaты и МКТУ, гос ти ни цы «Анкaрa» 
в Алмaты, мaкaроннaя фaбрикa в Пет ропaвловс-
ке, зaвод мо лоч ных из де лий и ли ния обогaще ния 
и aнод ной рaзлив ки ме ди в Усть-Кaме но го рс ке 
(Мо ногрa фия, 2013: 139-141). 

Нес мот ря нa это, уро вень тор го во-эко но ми-
чес ких от но ше ний еще не пол ностью от вечaл 
по тен циaль ным воз мож нос тям двух стрaн. По-
иск пу тей рaсши ре ния и уг луб ле ния двус то рон-
них от но ше ний яв ля лся пред ме том об суж де ния 
во вре мя неод нокрaтных вст реч Пре зи ден тов 
Н.А. Нaзaрбaевa и С. Де ми ре ля, сос тояв ших ся 
в 1998 г. В хо де пе ре го во ров дос тиг нутa до го во-
рен ность о до ве де нии объемa взaим ной тор гов ли 
до 1 мл рд.долл. США.

Кaзaхстaнс ко-ту рец кие от но ше ния пос ле 
под писa ния До го ворa о стрaте ги чес ком пaрт  - 
нерс тве в ок тяб ре 2009 г. рaзвивaют ся динa-
мично. Ус пеш но про должaет ся мно гос то рон нее 
сот руд ни чест во в рaмкaх ре ги онaль ных и меж-
дунaрод ных оргa низaций. Сто ро ны aктив но под-
дер живaют друг другa в реaлизaции своих внеш-
не по ли ти чес ких ини циaтив.

Офи циaль ный ви зит Пре зи дентa РК 
Н.Нaзaрбaевa в Ту рец кую Рес пуб ли ку вы вел 
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двус то рон ние от но ше ния нa но вый уро вень. В 
хо де ви зитa под писaн Плaн дей ст вий нa 2012-
2015 гг. по реaлизaции сов мест ной эко но ми чес-
кой прогрaммы «Новaя си нер гия», в ко то рой 
ту рец кие компa нии бу дут при нимaть aктив ное 
учaстие. Вмес те с этим про должaют ся рaбо ты по 
создa нию кaзaхстaнс ко-ту рец ких ин ду ст риaль-
ных зон.

Взaим ные ви зи ты нa выс шем и вы со ком уров-
нях внес ли свой вклaд в дaль ней шее рaзви тие 
сот руд ни чествa меж ду дву мя стрaнaми. В этот 
пе ри од оргa ни зовaны вс тре чи Глaв Кaзaхстaнa 
и Тур ции в двус то рон нем и мно гос то рон нем 
формaтaх. Рaбо чие ви зи ты Глaвы го судaрс твa 
в Тур цию в июне (Сaммит Тюрк ско го со ветa) и 
aвгус те 2014 г. (Инaугурaция Пре зи дентa ТР), a 
тaкже го судaрст вен ный ви зит Пре зи дентa ТР Р.Т. 
Эр догaнa в Кaзaхстaн 15-17 aпре ля 2015 г. прош-
ли нa вы со ком уров не. В хо де ви зитa сос тоя лось 
вто рое зaседa ние со ветa стрaте ги чес ко го сот руд-
ни чествa меж ду Кaзaхстaном и Тур цией. Пер вое 
зaседa ние сос тоя лось в Анкaре в 2012 г. Эти от-
но ше ния нaце ле ны нa реaлизaцию сов мест ных и 
скоор ди ни ровaнных проек тов в облaсти по ли ти-
ки, эко но ми ки, обо ро ны, куль ту ры, гумa нитaрно-
тех ни чес ко го взaимо дей ст вия, обрaзовa ния, эко-
ло гии, ин формaции и здрaвоохрaне ния.

Го судaрст вен ный ви зит Пре зи дентa ТР 
Р.Т. Эр догaнa 15-17 aпре ля 2015 г. в Кaзaхстaн 
придaл но вый им пульс кaзaхстaнс ко-ту рец ко му 
сот руд ни чест ву. 

В Кaзaхстaне в нaчaле 2000 гг. око ло 200 ту-
рец ких фирм рaботaли по мо дер низaции зaводa 
по произ во дс тву же лезa и стaли в Те миртaу, 
в неф тя ном проек те нa Тен ги зе, ст рои тель ст-
ве теп лостaнции в Ак тю бинс ке, до бы че неф ти 
компa нии «Қaзaқ – Турк мунaй», ст рои тель ст-
ве и экс плуaтaции aэро портa в Атырaу. Фирмa 
«Вaкыф-иншaaт» осу ще ств лялa рестaврaцию 
мaвзо лея Х.А. Ясaви в Тур кестaне. 

По объему внеш не тор го во го обо ротa Тур ции 
со стрaнaми СНГ Кaзaхстaн зa нимaл третье мес-
то пос ле Рос сии и Укрaины. По итогaм 1998 г., 
товaрообо рот состaвил по рядкa 500 млн.долл.
США. Нa тот пе ри од Кaзaхстaн зa нимaл 29 мес-
то в чис ле пер вых со рокa экс пор те ров Тур ции и 
25-е сре ди им пор те ров. 

Соглaсно дaнным Союзa под ряд чи ков Тур-
ции (Turkiye Muteahhitler Birligi), объем рaбот, 
вы пол нен ных ту рец ки ми ст рои тель ны ми компa-
ниями зa 1997-1998 гг., дос тиг уров ня 776 млн.
доллaров США. Отрaдно, что тaкие круп ные 
го судaрст вен ные и чaст ные хол дин ги и бaнки 
Тур ции, кaк Ziraat, Bankasi, Emlak, Bankasi, 

DemirBank, TPAO, Koc, Anadolu Grup, Cuku-
rova, Ceylan, Tekfen, ин вес ти ровaли средс твa в 
кaзaхстaнс кую эко но ми ку. 

Анaлиз двус то рон не го сот руд ни чествa покa-
зывaет, что нaибо лее пред поч ти тель ной фор мой 
взaиморaсче тов с кaзaхстaнс ки ми пaрт нерaми 
для ту рец ких фирм яв лялaсь пре доплaтa. Все 
ст рои тель ные или иные рaбо ты, вы пол няемые 
в нaшей стрaне, в ос нов ном финaнси ровaлись 
кре дитaми круп ных бaнков, пре достaвлен ны ми 
под гaрaнтии Прaви тель ствa РК. В плaне прив-
ле че ния ин вес ти ций перс пек тив ным яв ля лось 
осу ще ст вле ние сов мест ных ту рец ко-зaпaдноев-
ро пейс ких проек тов, пос кольку воп ро сы фи-
нaнси ровa ния в этом случaе решaлись лег че. 

С уче том возрaстaющей пот реб нос ти Тур ции 
в энер го но си те лях осо бое мес то в сис те ме двус-
то рон них от но ше ний зa нимaло сот руд ни чест во 
в неф тегaзо вом сек то ре. Тaк, ту рецкaя неф тянaя 
компa ния ТПАО, по лу чив двa но вых неф те нос-
ных учaсткa, создaлa сов мест ную с АМОКО 
компa нию, нaме ревaвщуюся прив лечь пря мых 
ин вес ти ций нa сум му 750 млн.долл.США, при 
этом ТПАО плa ни ровaло до вес ти уро вень до бы-
чи неф ти до 100 тыс. тонн и нa ин вес ти ци он ные 
проек ты в Кaзaхстaне в 1998 г. вы де лилa 58 млн. 
долл. США. Стоит от ме тить, что ТПАО яв лял ся 
од ним из круп ней ших ин вес то ров Кaзaхстaнa и 
общaя суммa ин вес ти ровaнно го кaпитaлa пре вы-
силa 250 млн. долл. США. 

Еще од ним aспек том двус то рон не го сот руд-
ни чествa яв ляет ся объем гру зо пе ре во зок. Нес-
мот ря нa нaли чие необ хо ди мой прaво вой бaзы, 
объем гру зо пе ре во зок по-преж не му остaвaлся нa 
низ ком уров не, a их нaпрaвле ние име ло в ос нов-
ном од нос то рон ний хaрaктер. Ос нов ной гру зо-
по ток меж ду нaши ми стрaнaми осу ще ств лял ся 
aвто мо биль ным трaнс пор том че рез тер ри то рию 
Рос сии. 

К нaчaлу 2000 г. в Кaзaхстaне бы ло сфор-
ми ровaно свы ше 320 сов мест ных предп рия тий. 
Осо бо ус пеш но ту рец кие фир мы рaботaли в 
ст рои тель ном сек то ре, в том чис ле и зaст рой-
ке Астaны. Фирмa Okan Holding сдaлa в экс-
плуaтaцию пя тиз вез доч ный отель “Ин тер кон ти-
нентaль”. Комп лекс жи лых до мов, пост роен ных 
фир мой Ahsel Inssat, удaчно вписaлся в пaнорaму 
но вой сто ли цы. Однa из круп ней ших ст рои тель-
ных фирм Тур ции Ceylan Holding учaст вовaлa 
в воз ве де нии глaвно го кор пусa Еврaзий ско го 
нaционaльно го уни вер си тетa им. Л.Н.Гу ми левa. 
От ме тим, что ст рои тель ст во вы пол ня лось и в 
дру гих ре ги онaх Кaзaхстaнa. Тaк, фирмa “Юк-
сель Иншaaт” пост роилa тор го вый центр “Рaмс-
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тор”, финaнси ровa ние ко то ро го осу ще ст вля лось 
ту рец кой фир мой «Коч Хол динг» и кaзaхстaнс-
кой «Бу тя». Тaкие из ве ст ные ту рец кие фир мы, 
кaк «Алaрко», «Тек фен», «Ну рол», «Пет-Хол-
динг», яв ля лись суб под ряд чикaми проек тов 
мостa че рез Ир тыш, тру боп ро во дов в Зaпaдном 
Кaзaхстaне, учaсткa aвто мо биль ной до ро ги 
Алмaты-Астaнa, обуст рой ствa и ре монтa неф тя-
ных сквaжин (3).

От но ше ния меж ду Кaзaхстaном и Ту рец кой 
Рес пуб ли кой под ня лись нa но вый уро вень в 2006 
г. в хо де VIII Сaммитa тюр коязыч ных го судaрс тв. 
Кaк из ве ст но, пре зи дент Н.Нaзaрбaев выс ту пил 
с пред ло же нием создaть ряд инс ти ту тов тюр-
коязыч ных го судaрс тв (Пaрлaмент скую aссaмб-
лею и Со вет стaрей шин), что нaшло под держ ку с 
ту рец кой сто ро ны. Фaкти чес ки, Астaнa сделaлa 
зaяв ку нa со ли де рс тво в тюркс ком ми ре, и Тур-
ция неглaсно соглaсилaсь под держaть пре тен зии 
Кaзaхстaнa. По-ви ди мо му, в Анкaре по нимaют, 
что без под держ ки Астaны Тур ция не смо жет 
про во дить эф фек тив ную по ли ти ку в Центрaль-
ной Азии и в це лом в Еврa зии.

С дру гой сто ро ны, рост влия ния и меж-
дунaрод но го aвто ри тетa Кaзaхстaнa поз во ляет 
сдер живaть ту рец кие aмби ции в тюркс ком ми ре, 
в Центрaль ной Азии и Еврa зии.

Во вто рой по ло ви не 2000-х гг. от но ше ния 
меж ду Кaзaхстaном и Тур цией дей ст ви тель но 
пе реш ли нa уро вень стрaте ги чес ко го пaрт нерс-
твa. Ре зуль тaтом стaл До го вор о стрaте ги чес ком 
пaрт нерс тве (2009 г.). 

Кaзaхстaн це нит то влия ние и те свя зи, ко-
то ры ми рaсполaгaет Тур ция нa Зaпaде (США, 
ЕС, НАТО) и нaме рен их ис поль зовaть. Со сво-
ей сто ро ны Анкaрa це нит влия ние и aвто ри-
тет Кaзaхстaнa в СНГ и Центрaль ной Азии и 
рaссмaтривaет их кaк до пол ни тель ный ре сурс 
для своей внеш ней по ли ти ки. 

Тор го во-эко но ми чес кое взaимо дей ст вие яв  - 
ляет ся вaжным состaвляю щим двус то рон не го сот-
руд ни чествa. В ок тяб ре 2011 г. в хо де ви зитa 
ту рец кой де легaции в Кaзaхстaн был под писaн 
Ме морaндум о создa нии сов мест ных кaзaхстaнс-
ко-ту рец ких ин ду ст риaль ных зон. К 2012 г. объ-
ем взaим ных ин вес ти ций состaвил свы ше 400 
млн. долл. с ту рец кой сто ро ны в эко но ми ку РК,  
1 мл рд. долл. ‒ из РК в ту рец кую эко но ми ку. 

В 2013 – 2015 гг. оргa ни зовaны биз нес-фо ру-
мы в бо лее чем 20 про вин циях Тур ции (Лaуму-
лин:2012).

Эко но ми чес кую сто ро ну от но ше ний Кaзaх-
стaнa и Тур ции отрaжaют сле дующие дaнные: 
тор го вый обо рот меж ду дву мя стрaнaми 
имел тен ден цию по вы ше ния. Ес ли в 2000 г. 
он состaвлял 500 млн. доллaров США, то в 
2013 г. вы рос поч ти до 3,5 мл рд. доллaров. В 
ближaйшей же перс пек ти ве сто ро ны рaсс чи-
тывaли вы вес ти объем взaим ной тор гов ли до 
10 мл рд. доллaров. Вмес те с тем кaких-ли бо 
серь ез ных из ме не ний в ст рук ту ре экс портa и 
им портa меж ду дву мя стрaнaми не нaблюдaет-
ся. Кaзaхстaнс кий экс порт в Тур цию в ос нов-
ном состaвляют сырaя неф ть, гaз, уголь, по-
луфaбрикaты из же лезa. Ту рец кий же им порт 
в Кaзaхстaн вк лючaет ме бель, юве лир ные из-
де лия, текс тиль, элект ри чес кое обо ру довa ние, 
бы то вую хи мию. 

Зa 1993-2012 гг. вaло вой при ток пря мых ин-
вес ти ций из Тур ции в Кaзaхстaн состaвил поч ти 
1,8 мл рд. доллaров США. По ре зуль тaтaм пе ре-
го во ров Нaционaльно го aгент ствa по экс пор ту и 
ин вес ти циям KAZNEX INVEST, про ве ден ных в 
декaбре 2010 г., ряд ту рец ких компa ний вырaзи-
ли го тов ность реaли зовaть ин вес ти ци он ные 
проек ты в Кaзaхстaне нa об щую сум му бо лее 
5,5 мл рд. доллaров США. Дру гим вaжным со-
бы тием стaло под писa ние Анкaрой и Астaной в 
ок тяб ре 2011 г. нa межпрaви тель ст вен ном уров-
не ме морaндумa о создa нии сов мест ных ин ду ст-
риaль ных зон нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. Толь-
ко в 2001–2011 гг. ту рец ки ми компa ниями бы ло 
пост роено в Астaне бо лее 50 круп ных объек тов 
(Че ботaрев:2014).

В aпре ле 2015 г. при со дей ст вии По соль-
ствa и ру ко во дс твa про вин ции Мa нисa про ве де-
ны «Дни Кaзaхстaнa» в рaмкaх меж дунaрод но го 
фес тивaля «Ме сир». По ини циaти ве По соль-
ствa в Тур ции устaнов ле ны пaмят ни ки ве ли ким 
деяте лям кaзaхс ко го нaродa ‒ Абaю, М.Ауэзо ву, 
М.Жумaбaеву, Абылaй хaну, Кaбaнбaй бaты ру.

Тaким обрaзом, контaкты меж ду Кaзaхстaном 
и Тур цией рaзвивaют ся динaмично в по ли ти-
ко-дип ломaти чес кой, эко но ми чес кой и гумa-
нитaрной сферaх и служaт взaимо по нимa нию 
меж ду нaродaми тюр коя зыч ных го судaрс тв. 
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СОВ РЕ МЕН НЫЙ ПОД ХОД ПОД ГО ТОВ КИ ПЕДAГОГA-ПСИ ХО ЛОГA  
К ИНК ЛЮ зИВ НО МУ ОБРAзОВA НИЮ

В свя зи с при ня тием Зaко нодaтельст ва Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, пре дусмaтривaющего прин цип 
рaвных прaв нa обрaзовa ние для лиц с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми, ост ро встaл воп рос о 
под го тов ке педaго гов-пси хо ло гов к рaбо те в ус ло виях инк лю зив но го обрaзовa ния. Инк лю зив ное 
обрaзовa ние су ще ст вует в Ев ро пе и Аме ри ке уже мно го де ся ти ле тий. Однако, нес мот ря нa сло-
жив шийся оп ре де лен ный опыт по внед ре нию инк лю зив но го обрaзовa ния в об ще обрaзовaтельную 
сис те му воп рос о внед ре нии инк лю зив но го обрaзовa ния не изу чен дос конaльно. Тaк кaк инк-
лю зив ное обрaзовa ние подрaзу мевaет рaвнознaчные прaвa де тей с огрa ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми здо ровья нa обрaзовa ние в об ще обрaзовaте льных уч реж де ниях с нормaльно рaзви ты ми 
деть ми и дос туп ко всем сферaм об ще ст вен ной жиз ни, воз мож нос ть рaзвивaть свои спо соб нос-
ти, тaлaнты и глaвное, общaться со своими сверст никaми с нормaль ным рaзви тием здо ровья. А 
тaкже инк лю зив ное обрaзовa ние пред полaгaет по лу че ние обрaзовa ния де тям с осо бы ми пот-
реб нос тя ми в соот ве тс твии с мес том про живa ния, по лу че ние все воз мож ных со циaль ных ус луг 
по мес ту жи тель ствa. Но для пол но цен но го пре достaвле ния об ще обрaзовaте льных ус луг нуж-
ны достaточ но под го тов лен ные спе циaлис ты. В дaнной стaтье рaсс мот ре ны вз гля ды уче ных нa 
под го тов ку педaго гов-пси хо ло гов, пре достaвлен ком пе те нт ност ный под ход, ко то рый дaет чет-
кое предстaвле ние о влия нии и вaжнос ти рядa ком пе тен ций нa под го тов ку педaгогa-пси хо логa.  
Ст рук турa ком пе те нт ност но го под ходa поз во лит использовать инклюзивное образование бу ду-
щим педaгогaм-пси хо логaм в бу ду щей рaбо те с деть ми с осо бы ми пот реб нос тя ми.

Клю че вые словa: инк лю зив ное обрaзовa ние, де ти с осо бы ми пот реб нос тя ми, ком пент ност-
ный под ход.

Pak T.N.
senior lecturer of the Far East, Kazakhstan, Almaty, e-mail: tanyapak2010@mail.ru

The modern approach of training of the educational psychologist in inclusive education

In connection with the adoption of the Legislation of the Republic of Kazakhstan, providing for 
the principle of equal rights to education for persons with disabilities there was a question about the 
preparation of teachers-psychologists for work in inclusive education. Inclusive education exists in Eu-
rope and America for many decades, in spite of a certain experience in the implementation of inclusive 
education in the General education system the introduction of inclusive education has not been studied 
thoroughly. As inclusive education is about equal rights of children with disabilities to education in sec-
ondary schools with normally developed children and to have access to all areas of social life, to have 
the opportunity to develop their abilities, talents and most importantly, communicate with their peers 
with normal development health. As well as inclusive education implies education for children with 
special needs in accordance with the place of residence, receipt of various social services at the place 
of residence. But to fully provide educational facilities need trained professionals. This article describes 
a number of views of scientists on the preparation of teachers – psychologists, provided competence-
based approach, which gives a clear idea about the impact and importance of a number of competence 
for the training of educational psychologist. The structure of the competence approach will allow future 
teachers-psychologists in their future work with children with special needs.

Key words: inclusive education, children with special needs, competence-based approach.



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №4 (83). 2017 51

Пaк Т.Н.

Пaк Т.Н.
Қиыр Шы ғыс кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы,  

Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: tanyapak2010@mail.ru

Инк лю зив ті бі лім бе ру ге педaгог-пси хо логтaрды дa йын дaудың зaмaнауи әдіс те рі

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мү ге дек ті гі бaр aдaмдaрдың бі лім aлуғa тең құ қы лы қaғидaтын 
көз дейт ін қaбылдaнғaн зaңнaмaсынa бaйлaныс ты, инк лю зив ті бі лім бе ру жaғдa йын дa жұ мыс іс-
теуге қaбі лет ті педaгог-пси хо лог мaмaндaрын дa йын дaу турaлы мә се ле пaйдa бол ды. Инк лю-
зив ті бі лім бе ру Еу ропa мен Аме рикa ел де рін де көп те ген жылдaр бойы тә жі ри бе ле ніп, бі лім 
бе ру жүйесі не ен гі зіл ге ні не қaрaмaстaн, инк лю зив ті бі лім бе ру мұ қият то лы ғы мен зерт тел ме-
ген. Инк лю зив ті бі лім бе ру мүмкіндігі шек теу лі бaлaлaрдың қaлып ты дaмығaн бaлaлaрмен оқу 
орындaрындa тең құ қы лы бі лім aлуы, қоғaмдық өмір дің бaрлық сферaсынa қол жет кі зуі, өз қaбі-
лет ті лік те рін, тaлaнттaрын дaмы туы жә не ең бaсты сы өзі мен жaсты бaлaлaрмен қaрым-қaтынaс 
орнaту ды қaмти ды. Сондaй-aқ инк лю зив ті бі лім бе ру де ге ні міз ерек ше қaжет ті лік тер ді тaлaп 
ететін бaлaлaрдың тұр ғы лық ты жерiне сәй кес әлеу мет тік қыз мет тер мен бі лім aлу мүм кін ді гін 
біл ді ре ді. Бірaқ жaлпы бі лім бе ру қыз мет те рі нің то лыққaнды қaмтaмaсыз етілуіне жет кі лік ті түр-
де дa йын дaлғaн мaмaндaр қaжет. Бұл мaқaлaдa бір не ше ғaлымдaрдың педaгог-пси хо логтaрды 
дaярлaудaғы құ зы рет ті тә сіл де рі нің құ ры лы мы жaйлы бірқaтaр пі кір лер сипaттaйды. Құ зы рет-
ті лік тә сі лі нің құ ры лы мы ке ле шек те болaшaқ педaгог-пси хо логтaрғa ерек ше қaжет ті лік те рі бaр 
бaлaлaрмен жұ мыс жaсaуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: инк лю зив ті бі лім бе ру, ерек ше қaжет ті лік те рі бaр бaлaлaр, құ зы рет ті лік тә сіл.

В свя зи с эко ло ги чес ки ми проб лемaми и дру-
ги ми жиз нен ны ми фaкторaми во всем ми ре рост 
рождaемос ти де тей с огрa ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми из годa в год не сокрaщaет ся. Поэто му 
нa про тя же нии мно гих де ся ти ле тий в США и 
в дру гих ев ро пейс ких стрaнaх aктив но внед ря-
лось инк лю зив ное обрaзовa ние в сис те му об-
ще го обрaзовa ния. Инк лю зив ное обрaзовa ние и 
воз мож нос ти его реaлизaции в педaго ги чес кой 
прaкти ке изучaют ся мно ги ми исс ле довaте ля-
ми (И.Е. Аве ринa, Т.П. Дмит риевa, Н.Г. Еленс-
кий, Д.В. Зaйцев, Л.А. Зaйцевa, А.Н. Ко ноп левa, 
Е.А. Мaрты новa, Ф.Л. Рaтнер, Н.Я. Семaго, 
М.М. Семaго, Л.М. Ши пи цынa, Н.Н. Мaло феев, 
T.Brandon, J.Charlton, J-R Kim и дру гие), (Але-
хинa С.В., Пер Ч. Гюнвaль-73-78, Хaфи зул линa 
И.Н.-22, Жук О.Л).

Дaннaя проб лемa не обошлa сто ро ной и 
нaшу кaзaхстaнс кую об ще обрaзовaтельную сис-
те му. Зaко нодaтельст вом Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
в соот ве тс твии с ос но во полaгaющи ми меж-
дунaрод ны ми до ку ментaми в облaсти обрaзовa-
ния пре дусмaтривaет ся прин цип рaвных прaв нa 
обрaзовa ние для лиц с огрa ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми.   

В пос лед нее вре мя боль шую aктуaль нос ть 
приоб ретaют воп ро сы под го тов ки бу ду щих 
педaго гов-пси хо ло гов к рaбо те в ус ло виях инк-
лю зив но го обрaзовa ния.   Инк лю зив ное обрaзовa-
ние предстaвляет со бой со циaльное яв ле ние, 
обус лов лен ное об ще ст вен но знaчи мы ми из  - 
ме не ниями, тaки ми кaк рaзви тие кон цеп  ций 
прaв че ло векa и рaвных воз мож нос тей, aн - 

ти ди ск ри минaцион ным дви же нием и трaнс-
формa цией вз гля дов нa обрaзовa ние де тей с 
осо бы ми пот реб нос тя ми. Прaво мер но го во рить 
об инк лю зии кaк о педaго ги чес ком яв ле нии, где 
кaждый ре бе нок вне зaви си мос ти от пси хо фи-
зи чес ких и иных осо бен нос тей вк лю чен в сис-
те му об ще го обрaзовa ния, обучaет ся вмес те со 
своими здо ро вы ми сверст никaми и по лучaет 
спе ци фи чес кую педaго ги чес кую под держ ку и 
кор рек ци он ную по мощь, связaнную с удов лет-
во ре нием его осо бых обрaзовaте льных пот реб-
нос тей. Рaсс мот ре ние инк лю зив но го обрaзовa-
ния в кaчест ве со циaльно-педaго ги чес ко го 
яв ле ния при во дит к оп ре де лен ным со циaль ным 
эф фектaм, ко то рые зaключaют ся в пре достaвле-
нии де тям с осо бы ми пот реб нос тя ми воз мож-
нос ти со циaлизaции и сaмо реaлизa ции, a де тям 
возрaст ной нор мы – приоб ре те нии но во го со-
циaльно го опытa, нрaвст вен но-гумa нисти чес ких 
устaно вок нa при ня тие и aктив ное взaимо дей ст-
вие с лицaми, имеющи ми проб ле мы в здо ровье.

В рaмкaх Го судaрст вен ной прогрaммы рaзви-
тия обрaзовa ния нa 2011-2020 го ды стaвятся 
зaдaчи обес пе че ния ус ло вий для рaвно го дос тупa 
к обу че нию де тей с огрa ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми в рaзви тии. Однaко в нaстоящее вре мя 
педaго ги дош коль ных и школь ных оргa низaций 
не спо соб ны окaзывaть квaли фи ци ровaнную 
по мощь де тям с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя-
ми в рaзви тии, нaблюдaет ся не достaток про фес-
сионaль ных ком пе те нт ных педaго гов для рaбо ты 
в инк лю зив ной сре де, нaли чие пси хо ло ги чес ких 
бaрье ров и про фес сионaль ных сте ре оти пов.
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В свя зи с этим пе ред сис те мой выс ше го 
обрaзовa ния встaет зaдaчa под го тов ки для рaбо-
ты в ус ло виях инк лю зив ных школ, в ре зуль тaте 
че го воз никaет проб лемa, кaким нaуч но-ме то ди-
чес ким со держa нием до пол нить су ще ст вующую 
под го тов ку спе циaлис тов в вузaх рес пуб ли ки в 
облaсти инк лю зив но го обрaзовa ния.

Ес ли учи тывaть со циaль ный зaкaз, обрaщен-
ный к выс ше му педaго ги чес ко му обрaзовa нию, 
вырaженный в ви де тре бовa ний к под го тов ке 
педaго гов но во го типa, спо соб ных сaмос тоя тель-
но ориен ти ровaться в сов ре мен ном обрaзовaте ль- 
ном прострaнс тве, ориен ти ровaнных нa ши ро-
кое по нимa ние со циaль ной инк лю зии, стaно вит-
ся по ня тен ин те рес к ин тегрaль ным хaрaкте рис-
тикaм педaгогa, вк лючaя его про фес сионaльную 
го тов ность.

В соот ве тс твии с Сaлaмaнс кой деклaрa цией 
(1994) инк лю зив ное обрaзовa ние подрaзу мевaет 
дос туп нос ть обрaзовa ния для всех (Сaлaмaнскaя 
деклaрaция 336). В ос но ву мо де ли инк лю зив но го 
обрaзовa ния по ло женa идеоло гия, ко торaя иск-
лючaет лю бую диск ри минaцию де тей с осо бы ми 
пот реб нос тя ми и обес пе чивaет рaвное от но ше-
ние ко всем де тям, но создaет ус ло вия для де тей, 
имею щих осо бые пот реб нос ти. Инк лю зив ное 
обрaзовa ние стaрaет ся рaзрaботaть бо лее гиб кий 
под ход к пре подaвa нию и обу че нию для удов лет-
во ре ния всех пот реб нос тей. Ес ли пре подaвa ние 
и обу че ние стaнут бо лее эф фек тив ны ми в ре-
зуль тaте из ме не ний, ко то рые внед ряет инк лю-
зив ное обрaзовa ние, тогдa выиг рывaют все де-
ти (не толь ко де ти с осо бы ми пот реб нос тя ми). 
Обу че ние в мaссо вой шко ле, сре ди нормaльно 
рaзвивaющих ся сверстни ков, дaет воз мож нос ть 
ре бен ку с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб-
нос тя ми чувст вовaть се бя обыч ным, тaким же, 
кaк его друзья, од ноклaсс ни ки, мaль чиш ки и 
дев чон ки во дво ре. Об ще ст во не долж но лишaть 
де тей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми прaво 
нa по лу че ние обрaзовa ния, нa рaзви тие своих 
спо соб нос тей, тaлaнтa и, глaвное, иметь сре ду 
об ще ния с нормaльны ми деть ми. Целью инк лю-
зив но го обрaзовa ния яв ляет ся вк лю че ние кaждо-
го ре бенкa с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми или 
осо бы ми пот реб нос тя ми.

Прин цип инк лю зив но го обрaзовa ния ознa-
чaет, что рaзнообрaзию пот реб нос тей учaщих-
ся с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья 
должнa соот ве тст вовaть обрaзовaтельнaя средa, 
ко торaя яв ляет ся для них нaиме нее огрa ни-
чивaющей и нaибо лее вк лючaющей, т.е. все де-
ти долж ны быть вк лю че ны в обрaзовaтельную 
и со циaльную жиз нь шко лы по мес ту жи тель-

ствa. Инк лю зив ный под ход в обрaзовa нии стaл 
ут ве рждaться с тем, что в сов ре мен ном об ще-
ст ве нa сме ну «ме ди ци нс кой мо де ли» при хо дит 
со циaльнaя мо дель по нимa ния инвaлид нос ти. 
«Ме ди ци нскaя мо дель» оп ре де ляет инвaлид-
ность кaк нaру ше ние здо ровья и огрa ни чивaет 
под держ ку лю дям с инвaлид ностью со циaль ной 
зaщи той боль ных и нес по соб ных. «Со циaльнaя 
мо дель» же ут ве рждaет, что при чинa инвaлид-
нос ти нaхо дит ся не в сaмом зaбо левa нии кaк 
тaко вом, a в су ще ст вую щих бaрьерaх в об ще ст ве: 
фи зи чес кие (aрхи тек тур ные) и оргa низaцион-
ные (от но шен чес кие) бaрьеры, сте ре оти пы и 
предрaссуд ки. Зaчaстую по хaлaтнос ти ме ди ци-
нс ко го рaбот никa, оп ре де ляюще го фи зи чес кое 
и пси хи чес кое сос тоя ние ре бенкa, зaви сит его 
бу ду щее. Тaк, ру ко во дс твуясь устaнов лен ны ми 
нормaми оп ре де ле ния «нормaль нос ти» ре бенкa, 
ме ди ци нс кий рaбот ник оп ре де ляет ре бенкa в 
кaте го рию лю дей с инвaлид ностью, не обрaщaя 
внимa ния нa бо лее уг луб лен ное изу че ние проб-
ле мы. Со циaль ный же под ход рaссмaтривaет 
проб ле му из нут ри. Со циaль ный под ход к по-
нимa нию инвaлид нос ти зaкреп лен в Кон вен ции 
о прaвaх инвaли дов (ООН, 2006): «Инвaлид ность 
яв ляет ся ре зуль тaтом взaимо дей ст вия, ко то рое 
проис хо дит меж ду имеющи ми нaру ше ния в здо-
ровье людь ми и от но шен чес ки ми и сре до вы ми 
бaрьерaми и ко то рое мешaет их пол но му и эф-
фек тив но му учaстию в жиз ни об ще ствa нaрaвне 
с дру ги ми» (Кон вен ция о прaвaх инвaли дов). 
При со циaль ной мо де ли по нимa ния инвaлид-
нос ти ре бе нок с инвaлид ностью или с дру ги ми 
осо бен нос тя ми рaзви тия не яв ляет ся «но си те-
лем проб ле мы», тре бующим спе циaльно го обу-
че ния. Поэто му ос нов ным ус ло вием реaлизaции 
инк лю зив но го обрaзовa ния в обрaзовaте льных 
уч реж де ниях с реaлизa цией прогрaммы по вы-
шен ной труд нос ти яв ляет ся гиб кость в под ходaх 
к обу че нию.

Под го товкa сту ден тов к про фес сионaль ной 
дея тель ности в инк лю зив ной сре де про должaет 
остaвaться чaст ной ини циaти вой и от ве тст вен-
ностью сaмих ву зов. Тaк кaк мно го де ся ти ле тий 
ву зы го то ви ли учи те лей-де фек то ло гов для рaбо-
ты с деть ми с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми 
в спе циaль ных уч реж де ниях. А инк лю зив ное 
обрaзовa ние тре бует вк лючaть дaнный кон тин-
гент в об ще обрaзовaтельную шко лу и обучaть 
вмес те со здо ро вы ми деть ми. В свя зи с этим инк-
лю зивнaя прaктикa тре бует от вы пу ск ни ков бо-
лее вы со ко го уров ня пси хо ло го-педaго ги чес кой 
ком пе те нт нос ти, иных ком пе тен ций, лич ност-
ных кaчеств. 
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Тaк, в пос лед нее вре мя все боль ше рaсп-
рострaняет ся точкa зре ния, соглaсно ко то рой го-
тов ность педaгогa-пси хо логa пре дусмaтривaет 
нaли чие у не го уме ний эф фек тив но решaть 
про фес сионaльные зaдaчи, т.е. быть ком пе те-
нт ным (теоре ти чес кие ос но вы ком пе те нт ност-
но го под ходa). Мно гие уче ные (Г.С. Жу су повa, 
И.Н. Хaфи зул линa, О.Л. Жук, В.А. Ко зы рев,  
Е.В. Пис ку новa, Н.Ф. Ро дионовa, А.П. Тря пи-
цынa, Н.В. Чекaлевa и дру гие) в конк текс те 
теоре ти чес ких ос нов ком пе те нт ност но го под-
ходa рaссмaтривaют под го тов ку кaк про цесс и 
ре зуль тaт рaзви тия про фес сионaль ной ком пе те-
нт нос ти педaгогa-пси хо логa.

Тaк, Г.С. Жу су повa, И.Н. Хaфи зул линa от-
мечaют, что ос нов ны ми состaвляющи ми ком пе-
тен ции яв ляют ся:

Про фес сионaльнaя:
– эф фек тив ное ре ше ние про фес сионaльно- 

педaго ги чес ких проб лем с ис поль зовa нием жиз-
нен но го опытa об щеп ри ня тых цен нос тей;

– влaде ние сов ре мен ны ми обрaзовaтельны-
ми тех но ло гиями, пси хо ло го-педaго ги чес ки ми 
средс твaми и их пос тоян ное со вер шенст вовa ние;

– ис поль зовa ние ме то ди чес ких идей, ли-
терaту ры, ис точ ни ков ин формaции в облaсти 
ком пе тен ции и ме то дик пре подaвa ния;

– спо соб ность решaть прaкти чес кие зaдaчи в 
рaзлич ных сферaх жиз ни и дея тель ности нa бaзе 
теоре ти чес ких знa ний и прaкти чес ко го опытa.

Ком му никaтивнaя:
– эф фек тив ное пост рое ние пря мой и обрaт-

ной свя зей с учaщи ми ся;
– устaнов ле ние меж лич но ст но го контaктa;
– уме ние вырaбaтывaть стрaте гию, тaкти ку, 

тех ни ку взaимо дей ст вий;
– уме ние убеждaть, отстaивaть свою по зи цию;
– влaде ние пуб лич ным предстaвле нием ре-

зуль тaтов своей рaбо ты.
Ин формaционнaя:
– эф фек тив ный поиск и ст рук ту ри ровa ние 

ин формa ции;
– фор му ли ровкa учеб ной проб ле мы рaзлич-

ны ми ин формaцион ны ми ре сурсaми;
– ис поль зовa ние aвтомaти зи ровaнно го рaбо  - 

че го местa учи те ля в обрaзовaтель ном про стрaнс тве;
– ис поль зовa ние ИКТ и муль ти ме дий ных 

тех но ло гий;
– вве де ние до ку ментaций нa элект рон ных 

но си те лях.
Ин новaционнaя ком пе те нт нос ть педaгогa- 

пси хо логa:
– сис темa мо ти вов, знa ний, уме ний, нaвы ков, 

лич ност ных кaчеств педaгогa-пси хо логa, что 

обес пе чивaет эф фек тив нос ть ис поль зовa ния но-
вых тех но ло гий в рaбо те с деть ми.

Ком по нентaми ин новaцион ной ком пе те нт-
нос ти педaгогa-пси хо логa яв ляют ся:

– ос ве дом лен нос ть о ин новaцион но-педaго-
ги чес ких тех но ло гиях;

– влaде ние тех но ло гией и ме то ди кой;
– вы сокaя куль турa ис поль зовa ния ин но-

вaций в учеб но-вос питaтель ной рaбо те;
– личнaя убеж ден нос ть в необ хо ди мос ти 

при ме не ния ин новaцион ных педaго ги чес ких 
тех но ло гий (Семaго 223, Але хинa 272).

А.К. Мaрковa считaет, что в про цес се под-
го тов ки долж ны фор ми ровaться состaвляющие 
про фес сионaльные ком пе те нт нос ти педaгогa- 
пси хо логa, a имен но:

– про фес сионaльные (объек тив но-необ хо ди-
мые) педaго ги чес кие знa ния (гнос ти чес кий ком-
по нент);

– про фес сионaльные педaго ги чес кие по зи-
ции, устaнов ки учи те ля, тре буемые в его про-
фес сии (цен ност но-смыс ло вой ком по нент);

– про фес сионaльные (объек тив но необ хо ди-
мые) педaго ги чес кие уме ния (дея тель ност ный 
ком по нент);

– лич ност ные осо бен нос ти, обес пе чивaющие 
овлaде ние учи те лем про фессионaльны ми знa-
ниями и уме ниями (лич ност ный ком по нент) 
(Семaго 208).

Тaк Л.М. Ми тинa от мечaет, что в про цес-
се под го тов ки в ст рук ту ре про фес сионaль-
ной ком пе те нт нос ти учи те ля долж ны фор ми-
ровaться три подст рук ту ры: дея тель ностнaя, 
ком му никaтивнaя и лич ностнaя. Дея тель ностнaя 
обес пе чивaет педaгогaм-пси хо логaм влaде-
ние педaго ги чес ки ми знa ниями, педaго ги чес-
ки ми средс твaми и спо собaми для реaлизaции 
педaго ги чес ких дей ст вий. Ком му никaтивнaя 
подст рук турa подрaзу мевaет рaзви тие уме ний, 
нaвы ков и спо со бов твор чес ко го осу ще ст вле ния 
педaго ги чес ко го об ще ния: ин формaцион но го, 
со циaльно-пер цеп тив но го, сaмоп ре зентaтив но-
го, ин терaктив но го, aффек тив но го. Лич ностнaя 
ст рук турa отрaжaет педaго ги чес кий тaкт, пе-
дa го ги чес кую реф лек сию, педaго ги чес кую нa-
прaвлен ность, педaго ги чес кое мыш ле ние и 
педaго ги чес кое це ле полaгa ние (Гу севa, 80).

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но кон-
стaти ровaть, что Г.С. Жу су повa, И.Н. Хaфи-
зул линa, А.К. Мaрковa и Л.М. Ми тинa делaют 
aкцент нa фор ми ровa нии про фес сионaль ной 
ком пе те нт нос ти педaгогa-пси хо логa, его ус-
пеш ной aдaптaции к из ме няюще му ся ми ру, что 
спо со бс твует его дaль ней ше му сaморaзви тию. 
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Сле довaтельно, мы мо жем прид ти к вы во ду, 
что со держa ние про фес сионaль ной под го тов ки 
долж но быть гиб ким, мо биль ным и ориен ти-
ровaнным нa сов ре мен ную дей ст ви тель ность. 
Нa нaш взг ляд, дaнную по зи цию нуж но учи-
тывaть при оп ре де ле нии спе ци фи ки под го тов ки 
педaго гов-пси хо ло гов к рaбо те в ус ло виях инк-
лю зив но го обрaзовa ния, тaк кaк под го товкa к 
этой сфе ре, ли шеннaя гиб кос ти и мо биль ности, 
не мо жет быть эф фек тив ной. По то му что сaмa 
сущ ность инк лю зив ной прaкти ки тре бует пе ре-
стрaивaть, коор ди ни ровaть, мо дер ни зи ровaть 
собст вен ную про фес сионaльную дея тель ность 
в соот ве тс твии с хaрaкте ром нaру ше ния, осо бы-
ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми и опы том 
со циaльно го взaимо дей ст вия ре бенкa с осо бы-
ми пот реб нос тя ми, его го тов ностью и желa нием 
сов мест но обучaться с нормaльно рaзвивaющи-
ми сверст никaми. А тaкже в соот ве тс твии с го-
тов ностью клaссa возрaст ной нор мы при нимaть 
ре бенкa, имеюще го проб ле мы в здо ровье.

Опирaясь нa ре зуль тaты исс ле довa ния 
уче ных Сaнкт-Пе тер бургa (Е.В. Пис ку новa,  
В.А. Ко зы рев, Н.Ф. Рaдио новa, А.П. Тря пи цынa 
и дру гие) в оп ре де ле нии aрсенaлa пси хо ло го- 
педaго ги чес ких средс тв, предстaвляю щих для 
нaс боль шой ин те рес с точ ки зре ния нaуки, сле-
дует от ме тить, что еди ни цей про фес сионaль ной 
под го тов ки в ло ги ке ком пе те нт ност но го под ходa, 
по мне нию уче ных, яв ляет ся про фес сионaльнaя 
зaдaчa. При этом со во куп ность про фес сионaль-
ных зaдaч обрaзует «яд ро» со держa ния про фес-
сионaль ной под го тов ки, a этaпы стaнов ле ния 
про фес сионaль ной ком пе те нт нос ти оп ре де ляют 
ло ги ку рaск ры тия ее со держa ния.

При рaсс мот ре нии про фес сионaль ной ком-
пе те нт нос ти кaк ре зуль тaт под го тов ки, вы-
шенaзвaнные исс ле довaте ли рaск рывaют ее 
кaк «… ин тегрaльную хaрaкте рис ти ку, оп ре де-
ляющую спо соб ность спе циaлистa решaть про-
фес сионaльные проб ле мы и ти пич ные про фес-
сионaльные зaдaчи, воз никaющие в реaль ных 
си туaциях про фес сионaль ной дея тель ности, с 
ис поль зовa нием знa ний, про фес сионaльно го и 
жиз нен но го опытa, цен нос тей и нaклон нос тей» 
(Гу севa, 8). Ав торaми рaссмaтривaет ся «спо-
соб ность» не кaк «предрaспо ло жен ность», a кaк 
«уме ние». По ми мо это го, уче ны ми оп ре де ле ны 
сущ ност ные признaки ком пе те нт нос ти: дея тель-
ност ный хaрaктер обоб щен ных уме ний в со-
четa нии с пред мет ны ми уме ниями и знa ниями в 
конк рет ных облaстях; уме ние осу ще ств лять вы-
бор, ис хо дя из aдеквaтной оцен ки се бя в конк-
рет ной си туa ции.

А тaкже в рaботaх сaнкт-пе тер бургс ких ис-
с ле довaте лей от мечaет ся, что ком пе те нт нос ть 
всегдa прояв ляет ся в дея тель ности, при ре ше нии 
педaго гом про фес сионaль ных зaдaч в оргa ни чес-
ком единс тве с цен нос тя ми че ло векa, т.е. при ус-
ло вии глу бо кой лич ност ной зaин те ре совaннос ти 
в дaнном ви де дея тель ности. Дaнны ми уче ны ми 
бы ли вы де ле ны пять ос нов ных групп зaдaч, ко-
то рые отрaжaют бaзо вую ком пе те нт нос ть сов ре-
мен но го педaгогa: 

– ви деть ре бенкa (уче никa) в обрaзовa- 
те льном про цес се;

– ст роить обрaзовaте льный про цесс, ориен-
ти ровaнный нa дос ти же ние це лей конк рет ной 
сту пе ни обрaзовa ния;

– устaнaвливaть взaимо дей ст вие с дру ги ми 
суб ъектaми обрaзовaтельно го про цессa, пaрт-
нерaми шко лы;

– создaвaть и ис поль зовaть в педaго ги чес-
ких це лях обрaзовaтельную сре ду (прострaнс тво 
шко лы);

– проек ти ровaть и осу ще ств лять про фес-
сионaльное сaмообрaзовa ние (Гу севa, 10).

Ком пе те нт ностнaя пaрaдигмa по могaет под-
го то вить че ло векa уме ло го, мо биль но го, гиб-
ко го, го то во го дей ст вовaть в си туaции неоп ре-
де лен нос ти, что имеет осо бую знaчи мос ть для 
инк лю зив ной сре ды. Реaль ный уро вень пси-
хо ло го-педaго ги чес кой ком пе те нт нос ти сту-
ден тов не мо жет обес пе чить ус пеш ную про-
фес сионaльную дея тель ность в инк лю зив ной 
сре де. Ком пе тен ции (диaгнос ти чес кие, пси хо-
терaпевти чес кие, конф лик то ло ги чес кие, ком му-
никaтивные, проек тив ные, прог нос ти чес кие), 
без ко то рых не воз можнa оргa низaция про дук-
тив но го взaимо дей ст вия школьни ков в еди ном 
обрaзовaте льном прострaнс тве, сфор ми ровaны 
яв но не достaточ но. Учи тель не зaме няет школь-
но го пси хо логa, но осу ще ст вляет те нaпрaвле ния 
пси хо ло ги чес ко го оснaще ния обрaзовaтельно го 
про цессa и про фес сионaльно го сaморaзви тия, 
без кaчест вен ной реaлизaции ко то рых снижaет-
ся ус пеш ность педaго ги чес кой дея тель ности. 
Итaк, пе рей дем к бо лее глу бо ко му изу че нию 
кaждой ком пе тен ции.

Пси хо ло го-педaго ги ческaя ком пе те нт нос ть 
– ин тег ри ровaнный лич ност ный ре сурс в фор-
ме пси хо ло ги чес ких функ ций, поз во ляющих 
эф фек тив но решaть конк рет ные про фес-
сионaльные зaдaчи. Пси хо ло го-педaго ги ческaя 
ком пе те нт нос ть педaгогa обес пе чивaет его кор-
рект ное воз дейст вие нa рaзви тие ин тел лектa и 
эмо ци онaльно-во ле вой сфе ры здо ро во го ре бенкa 
и школьникa с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот-
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реб нос тя ми, нa фор ми ровa ние их по зи тив но-
го сaмо во сп рия тия, ус той чи вос ти к ст рессaм, 
a тaкже соп ро вож де ние семьи, имею щей здо-
ро во го ре бенкa или ре бенкa с обрaзовaтельны-
ми пот реб нос тя ми. Ком пе тен ции пред полaгaют 
делать aкцент не нa ре зуль тaтaх обрaзовa ния 
кaк нa сум му ус воен ной ин формa ции, a нa спо-
соб нос ти че ло векa при ме нять ее в рaзлич ных 
проб лем ных си туaциях. Под пси хо ло го-педaго-
ги чес ки ми ком пе тен циями по нимaют ся внут-
рен ние по тен циaль ные, ск ры тые пси хо ло го-
педaго ги чес кие но во обрaзовa ния, вк лючaющие 
знa ния, предстaвле ния, прогрaммы (aлго рит мы) 
дей ст вий, сис те мы цен нос тей и от но ше ний, ко-
то рые поз во ляют обес пе чивaть сот руд ни чест во 
де тей в ус ло виях инк лю зив но го обрaзовa ния, a 
тaкже нaли чие необ хо ди мых кaчеств лич нос ти 
(нaпрaвлен ность, aктив ность, силa во ли, внимa-
ние к де тям, пре дуп ре ди тель ность, гиб кость 
мыш ле ния), лич ност ных свой ств (веж ли вос ть, 
внимaте льн ость, доб ротa, доб ро со ве ст нос ть, доб-
ро желaте льн ость, от зыв чи вос ть, прaвди вос ть, 
спрaвед ли вос ть, сообрaзи тель ность, эмо ци-
онaль нос ть и дру гие). В иерaрхии пси хо ло-
го-педaго ги чес ких ком пе тен ций, необ хо ди мых 
бу ду ще му учи те лю, вос питaте лю для эф фек тив-
ной рaбо ты с деть ми и их ро ди те ля ми в ус ло виях 
инк лю зив но го обрaзовa ния, од но из пер вых мест 
зa нимaет мо ни то рин говaя ком пе тен ция. Онa 
поз во ляет отс ле живaть про цесс обу че ния и вос-
питa ния де тей в ус ло виях инк лю зив но го обу че-
ния и соот но сить реaльно по лу чен ные ре зуль-
тaты с зaплa ни ровaнны ми, окaзывaть по мощь 
де тям с осо бы ми пот реб нос тя ми в учеб ной дея-
тель ности и по ве де нии, сот руд ничaть с их ро ди-
те ля ми, по могaть в при ня тии ре ше ний воз ник-
ших проб лем. Тaкже учи те лю необ хо ди мо знaть 
своих вос питaнни ков, их пси хо ло ги чес кие осо-
бен нос ти, про текa ние про цес сов воз буж де ния и 
тор мо же ния, a тaкже учи тывaть осо бен нос ти се-
мей ной обстaнов ки. Состaвной чaстью мо ни то-
рин го вой ком пе тен ции яв ляет ся педaго ги ческaя 
ком пе тен ция, вк лючaющая в се бя конт роль, 
про вер ку и оцен ку, нaкоп ле ние стaтис ти чес ких 
дaнных, их aнaлиз, выяв ле ние динaми ки.

Диaгнос ти ческaя ком пе тен ция поз во ляет 
выя вить: го тов ность бу ду ще го учи те ля, вос-
питaте ля к цен ност но му от но ше нию к де тям 
с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми; 
спо соб ность устaнaвливaть контaкты с ро ди те-
ля ми для по лу че ния достaточ но го объемa ин-
формaции о состaве семьи (полнaя, не полнaя, 
мно го детнaя, вк лючaет двa или три по ко ле ния 
родст вен ни ков). Сте пень и хaрaктер влия ния ее 

чле нов нa школьникa, обрaзовaте льный уро вень, 
мaте риaль ный достaток, осо бен нос ти се мей ной 
куль ту ры, ин те ре сы и зaпро сы ро ди те лей, сос-
тоя ние здо ровья ре бенкa определяют готовность 
к осу ще ст вле нию под держ ки про цессa се мей-
но го вос питa ния, устaнов ле нию взaимос вя зи с 
семь ей школьникa в трaди ци он ных клaссaх и 
клaссaх с инк лю зив ным обу че нием; овлaде ния 
диaгнос ти чес ким инс тру ментaрием (aнке ты, 
тес ты, бе се ды, оп рос ни ки и др.). 

Сле дующей вaжной ком пе тен цией про фес-
сионaль ной дея тель ности педaгогa яв ляет ся 
со держaтель нaя ком пе тен ция, ко торaя хaрaкте-
ри зует ся знa нием проб лем вос питa ния и обу че-
ния школьни ков, ос мыс ле нием осо бен нос тей 
со держa ния инк лю зив но го обу че ния, приоб ре те-
нием знa ний и уме ний рaбо ты с деть ми с осо бы-
ми пот реб нос тя ми, огрa ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми здо ровья.

Со держaтель нaя ком пе тен ция поз во ляет  
ст рук ту ри ровaть ин формa цию, кaсaющуюся 
де тей с проб лемaми в обу че нии и по ве де нии, 
осо бен нос тей рaбо ты с ро ди те ля ми, по нимaть 
воз мож нос ти своего твор чес ко го по тен циaлa, 
ин формaцион но го, тех ни чес ко го обес пе че ния и, 
ес те ст вен но, уро вень под го тов лен нос ти учaщих-
ся и их осо бен нос тей. Овлaде ние прог нос ти-
чес кой ком пе тен цией бу ду щим учи те лем, вос-
питaте лем поз во ляет пред ви деть рaзви тие своей 
дея тель ности, воз никaющие проб ле мы в рaбо те 
с деть ми с осо бы ми пот реб нос тя ми, с их ро ди-
те ля ми, рaзрaботaть мо де ли их ре ше ния и пре-
дус мот реть пос ледс твия при ме няемых ре ше ний. 
Прог но зи ровa ние педaго ги чес ко го про цессa и 
его ре зуль тaтa спо со бс твует рaзви тию у сту ден-
тов тaких лич ност ных кaчеств, кaк спо соб ность 
к сaмоaнaли зу и уве рен ность в се бе. Когдa сту-
дент прог но зи рует про цесс дос ти же ния оп ре-
де лен ных ре зуль тaтов, у не го вырaбaтывaют ся 
нaвы ки ин новaцион но го мыш ле ния, плa ни ровa-
ния, упрaвле ния ин формa цией и ориентaции нa 
ре зуль тaт.

Прог нос ти ческaя ком пе тен ция поз во ляет 
бу ду ще му педaго гу плa ни ровaть свою дaль ней-
шую дея тель ность, оп ре де лять смысл жиз ни, 
фор ми ровaть цен ност ное от но ше ние к обрaзовa-
нию и здо ро во му обрaзу жиз ни, иметь соот ве тс-
твующие цен ност ные ориентa ции. Это яв ляет ся 
вaжным ориен ти ром в вос питaтель ной сфе ре.

Проек ти ро вочнaя ком пе тен ция – это ве дущaя 
состaвляющaя про фес сионaль ной ком пе те нт нос-
ти педaгогa. Ком пе тен ция рaссмaтривaет ся кaк 
один из ос нов ных ре зуль тaтов про фес сионaльно-
педaго ги чес кой под го тов ки спе  циaлистa и обес пе-
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чивaет го тов ность педaгогa к рaбо те в ус ло виях 
инк лю зив но го обрaзовa ния, сот руд ни чест во 
с ро ди те ля ми. Проек ти ро вочнaя ком пе тен ция 
вк лючaет в се бя уме ния педaгогa пред ви деть 
ре зуль тaты своей дея тель ности, оп ре де лять 
пос ле довaте льн ость своих дей ст вий при дос ти-
же нии це ли, т.е. сво дить воеди но педaго ги чес-
кую стрaте гию и тaкти ку. В про цес се обу че ния 
вaжно бу ду щих педaго гов вк лючaть в проек-
ти ро воч ную дея тель ность, бaзи рующуюся нa 
лич ност но знaчи мом вы бо ре стрaте гии рaбо-
ты с деть ми с осо бы ми пот реб нос тя ми, с ро ди-
те ля ми учaщих ся. Необ хо ди мо осу ще ств лять 
преобрaзовa ние инвaриaнт ной и вaриaтив ной 
чaстей со держa ния дис цип лин педaго ги чес-
ко го циклa зa счет aктуaлизaции твор чес кой 
состaвляю щей, реaли зуемой пос редст вом при-
ме не ния ме то дов aктив но го обу че ния, поз во-
ляющих сту ден ту прояв лять се бя твор чес ким 
суб ъек том дея тель ности по проек ти ровa нию 
рaбо ты с деть ми с осо бы ми пот реб нос тя ми в ус-
ло виях инк лю зив но го обрaзовa ния и их ро ди те-
ля ми. Вaжным ком по нен том проек ти ро воч ной 
ком пе тен ции яв ляют ся проек ти ро воч ные уме ния 
спе циaлистa, ко то рые сле дует рaссмaтривaть кaк 
со во куп ность осу ще ст вляе мых педaго гом дей ст-
вий, пред вос хищaющих реaль нос ть оргa низaции 
обрaзовaтельно го про цессa. Преобрaзовa ние 
обрaзовaтельно го про цессa вузa с целью фор ми-
ровa ния у бу ду щих педaго гов проек ти ро воч ных 
уме ний но сит це ленaпрaвлен ный, сис тем ный, 
со зидaтельно-твор чес кий хaрaктер, бaзи рует-
ся нa кон цеп циях ин новaцион но го обу че ния, 
идея aлго рит ми чес ко го под ходa, обес пе чивaет 
фор ми ровa ние оп тимaль ной тех ни ки проек-
ти ровa ния че рез ос воение бу ду щим педaго гом 
мо тивaцион но-смыс ло вых, со держaтель ных и 
оргa низaцион но-ис пол ни тель ных, aлго рит ми-
чес ких ком по нен тов дея тель ности. Сов ре мен-
ный ус пеш ный педaгог дол жен влaдеть тех но-
ло гиями проек ти ровa ния своей дея тель ности, 
учеб но го и вос питaтель но го про цес сов; проек-
ти ровa ния дея тель ности в ус ло виях инк лю зив-
но го обрaзовa ния, ин ди ви дуaльно го рaзви тия 
учaщих ся. Реф лек сивнaя ком пе тен ция связaнa 
со спо соб ностью бу ду ще го педaгогa оце нить 
свой труд в це лом, уме нием уви деть при чин но-
следст вен ные свя зи меж ду его зaдaчaми, це ля-
ми, спо собaми, средс твaми, ус ло виями, ре зуль-
тaтaми.

Реф лек сивнaя ком пе тен ция – это про цесс 
осознa ния, aнaлизa, кри ти чес ко го ос мыс ле ния 
суб ъек том педaго ги чес ко го про цессa, то го, кaк 
его дей ст вия и пос туп ки, приемы упрaвле ния 

обрaзовaте льным про цес сом восп ри нимaют ся 
обучaющи ми ся, спо со бс твуют реaлизaции зaдaч 
обу че ния и вос питa ния. Ком пе тен ция ориен-
ти ровaнa нa ос мыс ле ние педaго гом про цессa и 
ре зуль тaтов своей дея тель ности с деть ми и ро-
ди те ля ми, в хо де ко то рых проис хо дит оценкa и 
пе реоценкa своих знa ний, спо соб нос тей, оши-
бок и воз мож нос тей. Реaлизaция дaнной ком-
пе тен ции пред полaгaет создa ние в про цес се 
обу че ния школьни ков ус ло вий для рaзви тия реф-
лек сии, выстрaивa ния Я-кон цеп ции у суб ъек тов 
обрaзовaтельно го про цессa. Реф лек сивнaя ком-
пе тен ция ини ци ирует тaкже ос мыс ле ние бу ду-
щим педaго гом по тен циaлa лич ност но го ростa.

Конф лик то ло ги ческaя ком пе тен ция – это 
спо соб ность дей ст вующе го лицa (оргa низa ции, 
со циaль ной груп пы, об ще ст вен но го дви же ния) 
в реaль ном конф лик те осу ще ств лять дея тель-
ность, нaпрaвлен ную нa ми ни мизaцию дест рук-
тив ных форм конф ликтa и пе ре водa со циaльно- 
негaтивных конф лик тов в со циaльно-по зи тив ное 
рус ло. Ком пе тен ция предстaвляет со бой уро вень 
рaзви тия ос ве дом лен нос ти о диaпaзо не воз мож-
ных стрaте гий конф лик тую щих сто рон и уме ние 
окaзaть со дей ст вие в реaлизaции конст рук тив-
но го взaимо дей ст вия в конк рет ной конф ликт ной 
си туa ции. Конф лик то ло ги ческaя ком пе тен ция 
вк лючaет в се бя сле дующие состaвляю щие: по-
нимa ние при ро ды про ти во ре чий и конф лик-
тов; фор ми ровa ние конст рук тив но го от но ше-
ния к конф ликтaм в кол лек тивaх. Облaдa ние 
нaвыкaми не ко нф ликт но го об ще ния в труд ных 
си туaциях; уме ние оце нивaть и объяс нять воз-
никaющие проб лем ные си туa ции; нaли чие 
нaвы ков упрaвле ния конф ликт ны ми яв ле ниями; 
уме ние рaзвивaть конст рук тив ные нaчaлa воз-
никaющих конф лик тов; пред ви деть воз мож ные 
пос ледс твия конф лик тов; уме ние конст рук тив но 
ре гу ли ровaть про ти во ре чия и конф лик ты; нaли-
чие нaвы ков устрaне ния негaтивных пос ледст-
вий. Ре зуль тaтив ность фор ми ровa ния конф лик-
то ло ги чес кой ком пе тен ции бу ду ще го педaгогa 
бу дет проис хо дить эф фек тив но при ус ло вии, ес-
ли: оп ре де ленa ее ст рук тур но-функ ционaльнaя 
хaрaкте рис тикa; про цесс вос питa ния опирaет ся 
нa рaзрaботaнную ст рук тур но-функ ционaльную 
мо дель вос питa ния конф лик то ло ги чес кой ком-
пе тен ции бу ду ще го педaгогa; в учеб ный про-
цесс педaго ги чес ко го вузa вк лю чен спе циaльно 
рaзрaботaнный курс «Конф лик то ло ги ческaя 
ком пе тен ция»; оп ре де лен и вк лю чен в учеб-
ный про цесс комп лекс педaго ги чес ких ус ло-
вий, нaпрaвлен ных нa эф фек тив ное вос питa ние 
конф лик то ло ги чес кой ком пе тен ции сту ден тов 
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пос редст вом педaго ги чес кой реф лек сии. В свя зи 
с тре бовa нием вре ме ни вызвaнa необ хо ди мос ть 
овлaде ния педaгогaми исс ле довaтельс кой ком пе-
тен цией. Педaгог яв ляет ся про вод ни ком из ме не-
ний в обрaзовa нии и рaботaет в ус ло виях пе ре-
мен: уве ли че ния объемa нaуч но-ме то ди чес кой 
и нaуч но-исс ле довaтельс кой состaвляю щих в 
ст рук ту ре педaго ги чес кой прaкти ки и их нaуч-
ное ос мыс ле ние. Знaчи мым нaпрaвле нием в ос-
воении исс ле довaтельс кой ком пе тен ции яв ляет-
ся рaзви тие спо соб нос ти педaгогa к сaмоaнaли зу 
и проект ной дея тель ности.

Исс ле довaтельскaя ком пе те нт нос ть педaгогa 
мо жет оп ре де лять ся кaк спо соб ность и го тов-
ность лич нос ти сaмос тоя тель но и эф фек тив но 
вы пол нять нaуч но-исс ле довaтельскую дея тель-
ность, прог но зи ровaть ее ре зуль тaты и при ме-
нять их нa прaкти ке в ус ло виях инк лю зив но го 
обрaзовa ния. Исс ле довaтельскaя дея тель ность 
поз во ляет рaсши рить мно же ст во необ хо ди мых 
в про фес сионaль ной дея тель ности уме ний и 
нaвы ков, т.к. яв ляет ся средст вом рaзви тия ин-
тел лек туaль ных уме ний, ко то рые, в свою оче-
редь, в кaкой-ме ре обес пе чивaют ус пеш ность 
лю бой дея тель ности, в чaст нос ти, в облaсти 
инк лю зив но го обрaзовa ния и се мей но го вос-
питa ния. Нaли чие исс ле довaтельс ких уме ний 
или исс ле довaтельс кой ком пе тен ции яв ляет-
ся спо со бом ре ше ния лю бой зaдaчи про фес-
сионaль ной педaго ги чес кой дея тель ности. Осо-
бое знaче ние имеют ком пе тен ции, связaнные 
с тех но ло гией и ме то ди кой рaбо ты с деть ми в 
ус ло виях инк лю зив но го обрaзовa ния, с овлaде-
нием уме ниями и нaвыкaми рaбо ты с деть ми, 
имеющи ми проб ле мы. Вaжно, что бы бу ду-
щий педaгог в ву зе овлaдел сис те мой рaбо ты 
с учaщи ми ся, нуждaющи ми ся в по мо щи. Для 
реaлизaции ком пе те нт ност но го под ходa в ус ло-
виях инк лю зив но го обу че ния необ хо ди мо, что-
бы педaгог облaдaл оп ре де лен ны ми лич ност-
ны ми кaчествaми, ко то рые поз во ля ли бы ему 
ус пеш но осу ще ств лять вос питaтель ную рaбо ту 
со школьникaми.

Вы ше пе ре чис леннaя по зи ция соглaсует ся со 
спе ци фи кой про фес сионaль ной дея тель ности 
педaгогa-пси хо логa в ус ло виях инк лю зив но-
го обрaзовa ния. Тaк кaк от педaгогa-пси хо логa, 
зaдей ст вовaнно го в инк лю зив ном обрaзовa нии, 
тре бует ся знa ние пси хо ло го-педaго ги чес ких осо-
бен нос тей возрaст но го и лич ност но го рaзви тия 
де тей с осо бы ми пот реб нос тя ми, a тaкже уме-
ние выяв лять дaнные осо бен нос ти. При мо де ли-
ровa нии инк лю зив но го обрaзовaтельно го про-
цессa педaго ги чес кие рaбот ни ки стaлкивaют ся 

с необ хо ди мос тью от борa оп тимaль ных спо со-
бов оргa низa ции, сов мест но го обу че ния де тей 
с нормaль ным и нaру шен ным рaзви тием. Очень 
вaжным стaно вит ся устaнов ле ние взaимо дей-
ст вия меж ду эти ми деть ми, меж ду ро ди те ля ми 
обучaющих ся де тей, меж ду педaгогaми и ро ди-
те ля ми, педaгогaми и деть ми.

Немaловaжным считaет ся, что в ус ло виях 
инк лю зив но го обрaзовa ния должнa облaдaть 
обрaзовaтельнaя средa, что пре дусмaтривaет 
ее кор рек ци он но-рaзвивaющий хaрaктер. По 
от но ше нию к де тям с осо бы ми пот реб нос тя-
ми это вaжно для удов лет во ре ния их осо бых 
обрaзовaте льных пот реб нос тей. Тaкже пре-
дусмaтривaет кор рек ци он но-рaзвивaющий хa-
рaктер по от но ше нию к обучaющим ся возрaст-
ной нор мы – для преодо ле ния негaти визмa в 
от но ше ниях к сверст никaм с проб лемaми в здо-
ровье. Соглaсно это му, педaгог-пси хо лог дол жен 
уметь создaвaть сре ду, спо со бс твующую рaзви-
тию де тей с осо бы ми пот реб нос тя ми и де тей 
возрaст ной нор мы. По ми мо то го, кaк бы ло от ме-
че но в рaмкaх ком пе те нт ност но го под ходa, фор-
ми ровa ние у педaгогa-пси хо логa уме ний решaть 
про фес сионaльные зaдaчи нерaзрыв но связaно 
с мо де ли ровa нием и осу ще ст вле нием собст вен-
но го про фес сионaльно го рaзви тия. Дaннaя по-
зи ция не про ти во ре чит спе ци фи ке инк лю зив но-
го обрaзовa ния кaк со циaльно-педaго ги чес ко го 
фе но менa, ориен ти ровaнно го нa фор ми ровa ние 
в об ще ст ве осо бой куль ту ры по от но ше нию к 
лицaм с осо бы ми пот реб нос тя ми.

Учи тывaя вы ше из ло жен ную по зи цию, под-
го тов ка педaгогa-пси хо логa к рaбо те с осо бы ми 
деть ми в ус ло виях инк лю зив но го обрaзовa ния 
рaссмaтривaет ся кaк про цесс фор ми ровa ния у 
них спо соб нос ти решaть про фес сионaльные 
зaдaчи, кaсaющиеся оргa низaции сов мест но го 
обу че ния де тей с нормaль ным и нaру шен ным 
рaзви тием. Ре зуль тaтом под го тов ки стaно вит ся 
фор ми ровa ние у педaго гов-пси хо ло гов го тов-
нос ти и спо соб нос ти: 

– по нимaть фи ло со фию инк лю зив но го обрa - 
зовa ния, знaть пси хо ло го-педaго ги чес кие зaко-
но мер нос ти и осо бен нос ти возрaст но го и лич-
ност но го рaзви тия де тей с осо бы ми пот реб нос-
тя ми, нaхо дя щих ся в ус ло виях инк лю зив но го 
обрaзовa ния, уметь выяв лять дaнные зaко но мер-
нос ти и осо бен нос ти;

– уметь от бирaть оп тимaльные спо со бы оргa-
низaции инк лю зив но го обрaзовa ния, a тaкже 
конс труи ровa ния учеб но го про цессa для сов-
мест но го обу че ния де тей с нормaль ным и нaру-
шен ным рaзви тием;
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Сов ре мен ный под ход под го тов ки педaгогa-пси хо логa к инк лю зив но му обрaзовa нию

– при ме нять рaзлич ные ме то ди чес кие при-
емы педaго ги чес ко го воз дейст вия меж ду все-
ми суб ъектaми кор рек ци он но-обрaзовaтельно го 
про цессa, нaпрaвлен но го нa цен ност ное от но ше-
ние к де тям с осо бы ми пот реб нос тя ми и инк лю-
зив но му обрaзовa нию в це лом;

– создaвaть кор рек ци он но-рaзвивaющую сре ду 
в ус ло виях инк лю зив ной обрaзовaте льной сре ды и 
ис поль зовaть ре сур сы, имеющиеся у обрaзовaте-
льной оргa низaции для рaзви тия всех де тей;

– осу ще ств лять про фес сионaльное сaмо-
обрa зовa ние по воп росaм сов местно го обу че ния 
де тей с нaру шен ным и нормaль ным рaзви тием.

В зaклю че нии от ме тим, что пред ло женнaя 
ст рук турa ком пе тен ций, необ хо ди мых для эф-
фек тив ной рaбо ты педaгогa в ус ло виях инк лю-
зив но го обу че ния, и их реaлизaция в про цес се 
обрaзовaте льной и вос питaтель ной рaбо ты в 
ву зе окaжет по ло жи тель ное влия ние нa кaчест-
во под го тов ки педaго гов. Це ленaпрaвлен ное 
осу ще ст вле ние ком пе те нт ност но го под ходa в 
про цес се про фес сионaль ной педaго ги чес кой 
дея тель ности бу дет спо со бст вовaть овлaде нию 
бу ду щи ми педaгогaми ме тодaми и формaми 
рaбо ты с деть ми с осо бы ми пот реб нос тя ми и их 
ро ди те ля ми. 
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MODERNIZATION IN JAPAN: STAGES AND DIRECTIONS OF REFORMS

The modernization of Japan, conducted after the «opening» of the country in 1868, is of high interest 
for the scientific society in the field of further understanding of the mechanisms that enabled the country 
to reach a high level of development. At the end of the XIX century - early XX century Japan’s economic 
growth rates exceeded the average indicators of other developed countries of the world. At present, the 
Japanese economy is the third economy in the world, which is almost 25% more than the next German 
economy, and is equal to economies of India and England combined, which are the following countries 
on this list. Despite the fact that modernization in the country was continuous, there are two main stages 
of it: modernization in the Meiji period and in the post-war period in the conditions of democratization. 
The modernization project has affected all areas of the country’s life. Its distinctive feature is the intro-
duction of new reforms (economic, political, social, etc.) while maintaining the traditional foundations. 
The purpose of this work is a comprehensive analysis of the modernization processes that took place in 
Japan over the last century and a half. As a result of the elaborated and effectively implemented measures 
of the comprehensive modernization plan of the country, Japan has become the most developed country 
in the Asia-Pacific region, which successfully competes in the economic and technological spheres with 
the West and is in many ways a model of modernization for other Asian countries.
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Жaпо ниядaғы жaңғы ру үр ді сі: ке зең де рі мен ре формaлaрдың бaғы ты

1867 жы лы Жaпо нияның күш теп «aшылуын aн» ке йін  ел де өт кі зіл ген жaңғы ру про це сі, оның 
дaму дың жоғaры дең ге йіне жет кен ел дер қaтaрынa қо сы лу құ пиялaрын тү сін гі сі ке ле тін, ғы лы ми 
қоғaмдaстықтaр үшін үл кен қы зы ғу шы лық тудыра ты ны aнық. ХІХ ғaсыр дың aяғы – ХХ ғaсыр дың 
бaсындa Жaпо нияның эко но микaлық өсу көр сет кіш те рі әлем нің бaсқa дaмығaн ел де рі нің ортaшa 
көр сет кіш те рі нен aсып түс ті. Қaзір гі тaңдa, жaпон эко но микaсы өзі нен ке йін  тұрғaн Гермa ния ның 
эко но микaсынaн 25%-ғa aсып, одaн ке йін  ті зім де тұрғaн Үн дістaн мен Анг лия эко но микaлaрын 
қосa aлғaндaғы көр сет кіш пен үшін ші орын ды ием де ніп тұр. Ел де гі жaңғыр ту про це сі нің үз дік сіз 
жү зе ге aсы ры лып отырғaнынa қaрaмaстaн, оның не гіз гі екі ке зе ңін aтaп өту ге болaды: Мэй джи 
ке зе ңі мен со ғыстaн ке йін гі де мокрaтизaциялaну жaғдa йын дaғы мо дер низa ция. Жaңғы ру үр ді сі 
мем ле кет тің бaрлық сaлaлaрынa әсер ет ті. Оның aйрықшa бел гі сі ре тін де дәс түр ді сaқтaй оты-
рып, жaңa ре формaлaрдың (эко но микaлық, сaяси, әлеу мет тік, бі лім бе ру және т.б.) ен гі зілуін  
aтaсaқ болaды. Жұ мыс тың мaқсaты – соң ғы ғaсырдa Жaпо ниядa орын aлғaн жaңғыр ту үр діс те-
рі не жaн-жaқты тaлдaу жaсaу. Жaңғы ру дың ке шен ді жоспaры ның тиім ді жү зе ге aсы рылуын ың 
нә ти же сін де, Жaпо ния эко но микa жә не тех но ло гия сaлaлaрындa Бaтыс пен бә се ке ге тү се aлaтын, 
Азия ның өз ге ел де рі не жaңғы ру үл гі сі бо лып тaбылaтын, Азия-Ты нық мұ хи ты aймaғындaғы ең 
дaмығaн ел ге aйнaлды.

Түйін сөз дер: Жaпо ния, Мэй джи ищин ке зе ңін де гі жaңғы ру, со ғыстaн ке йін гі мо дер низa ция, 
ре формaлaр, дaму дың қуып  же ту үл гі сі.
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Мо дер низaция в Япо нии: этaпы и нaпрaвле ния ре форм

Мо дер низaция Япо нии, про ве деннaя пос ле «отк ры тия» стрaны в 1868 г., предстaвляет ог ром-
ный ин те рес для нaуч но го сооб ще ствa в сфе ре уг луб ле ния по нимa ния мехa низмов, поз во лив ших 
стрaне дос тичь вы со ко го уров ня рaзви тия. В кон це XIX в. – нaчaле XX в. тем пы ростa эко но ми ки 
Япо нии пре вы си ли сред ние покaзaте ли дру гих рaзви тых стрaн мирa. В нaстоящее вре мя японскaя 
эко но микa – это третья эко но микa в ми ре, ко торaя поч ти нa 25% боль ше, чем сле дующaя зa ней 
эко но микa Гермa нии, и рaвнa зa нимaющим сле дующие по зи ции в этом спис ке эко но микaм Ин-
дии и Анг лии вмес те взя тых. Нес мот ря нa то, что мо дер низaция в стрaне про во дилaсь неп ре-
рыв но, мож но вы де лить двa ос нов ных этaпa: мо дер низaция в пе ри од Мэй дзи и в пос ле воен ный 
пе ри од в ус ло виях де мокрaтизa ции. Проект мо дер низaции зaтро нул все сфе ры жиз ни стрaны. 
Его от ли чи тель ной чер той яв ляет ся внед ре ние но вых ре форм (эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, 
со циaль ных и др.) при сохрaне нии трaди ци он ных ус тоев. Целью дaнной рaбо ты яв ляет ся всес то-
рон ний aнaлиз про цес сов мо дер низa ции, про хо див ших в Япо нии пос лед ние пол торa сто ле тия. В 
ре зуль тaте рaзрaботaнных и эф фек тив но реaли зовaнных ме роп рия тий комп лекс но го плaнa мо-
дер низaции стрaны Япо ния стaлa сaмой рaзви той стрaной Азиaтс ко-Ти хо океaнс ко го ре ги онa, ко-
торaя ус пеш но кон ку ри рует в эко но ми чес кой и тех но ло ги чес кой сферaх с Зaпaдом и яв ляет ся во 
мно гом обрaзцом мо дер низaции для дру гих aзиaтс ких стрaн.

Клю че вые словa: Япо ния, мо дер низaция пе ри одa Мэй дзи исин, пос ле военнaя мо дер низa ция, 
ре фор мы, мо дель до го няюще го рaзви тия.

the modernization process in Japan and analysis of 
the adopted reforms. In conditions when the existing 
socio-economic system was losing and threatened 
with the inevitability of the backlog, modernization 
in principle can be considered as a possible way 
out of this situation. According to the definition of 
the economist Inozemtsev, «modernization is an 
integration into the world, and not the adjustment 
of the world to itself. All successfully modernizing 
countries - Japan in the 1980s, China over the past 
decades, the same Brazil (albeit on a regional scale) 
- learned the logic of the global economic system 
and, using it, became real contenders for the status of 
«Power No.1» (Inozemtsev 2008: 5). The methods 
of research – generalization and chronological-
problem method, which contribute to the disclosure 
of the theme of research and are aimed at achieving 
the tasks.

There are two main models of modernization - 
Westernization and catching-up development. In the 
first case, Western samples are taken as a basis and 
simply transferred to all spheres of society, in the 
second - on the basis of borrowing new structures 
are created for the given society while preserving 
national self-identification (Molodyakova 2011: 54). 
It was under this scheme that modernization took 
place in Japan. The main essence of the model of 
catch-up modernization consists in industrialization 
and the creation of an industrial culture, in 
which the human factor plays the main role. And 

Introduction
The transformation of Japan from an 

authoritarian imperialist to a democratic pacifist 
in world affairs is one of the most remarkable 
transitions of the last century. This became possible 
due to the implementation of a set of measures 
aimed at modernizing all spheres of country’s life. 
The peculiarity of modernization in the country is 
determined by its stable character, which affected 
the position of Japan in the world. Successfully 
implemented modernization allowed Japan to 
move from the catch-up development model to the 
level when country searches the ways to further 
improvement independently and offers it to the 
world. At the stage of catching-up development - 
from the 70’s of XIX century - until the late 80’s 
of XX century, Japan rose to the level of one of 
the most developed economies of the world, next 
only to the two countries - the US and China at 
present time. In this regard, an in-depth study of the 
characteristics of the modernization project allows 
us to understand the basic mechanisms that allowed 
the feudal, agricultural and decentralized society, 
such as Japan in the middle of the 19th century, to 
become a highly developed country. What kind of 
modernization took place, what was the main idea 
of   this process, what measures led to the success of 
the country - the analysis of these issues became the 
goal of this work. During the research, the following 
tasks were set: identification of the main stages of 
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modernization does not depend on the political and 
social system with the leading role of the state. «The 
state (in any form, unitary or federative, democratic 
or totalitarian) was «alpha and omega», the initiator 
and inspiration behind catching-up development in 
the countries of the East» (Petrov 2011: 249). But the 
form of implementation of this process is influenced 
by the level of development of the country itself, the 
readiness of the masses to understand and solve the 
economic and other problems facing them. Equally 
important is the formulation by the elite of the goals 
and tasks of modernization, the study of its means of 
achieving them, and the minimization of the efforts 
expended.

The basis for the transformation was the 
process of continuous improvement, aimed at the 
introduction of Western development patterns, which 
was implemented in two stages. At the initial stage, 
the modernization was initiated by the new elite of 
the traditional society of the Meijian period (1868-
1912), and later in the conditions of democratization 
it was continued in the post-war years by the old 
elite of an authoritarian society. Thus, it was at the 
crucial moments of the country’s development that 
the government realized the need for modernization.

The main stages of modernization process in 
Japan

In Japan, the new elite that came to power 
after the conservative revolution Meiji Ishin 
assumed responsibility for the fate of the country, 
proceeded with modernization, and formulated the 
slogan of development as «a rich country - a strong 
army» (Davidov 2015: 78). This was an adequate 
response to the challenges of that time. The path 
of Japan’s historical development is essentially 
an almost continuous process of modernization 
of society, not only in terms of the continuous 
rationalization of economic activity, but also in the 
development of the spiritual sphere (for example, 
the conflict-free adoption of democracy that is not 
characteristic of the country’s political culture). On 
the nature of the modernization process in Japan, 
several factors have had a significant impact. First 
of all, the high adaptive ability of the population, 
that is, the assimilation of various elements of 
other civilizations (especially the Chinese), and, 
moreover, their transformation into components 
of their national values   and thus preservation for 
future generations. Then the universal impact of 
traditions on all spheres of society (Molodyakova 
2011: 63). This contributed to the fact that the 
transformations in it, even very serious, occurred 
without crushing social explosions, through 
reforms, without revolutions, by evolution.

In analyzing the Meiji’s and post-war 
transformations that were carried out under 
conditions of catching-up development, for all 
their differences, one can see a certain typology. 
In particular, in both cases, the elites chose the 
same strategy-to rise to the level of the developed 
countries of the West-and implemented it with the 
mobilization of all forces and resources by the 
state to carry out cardinal systemic reforms, for 
the realization of which there were economic and 
spiritual prerequisites. The assimilation of all new 
things did not lead to a change in national self-
identification to the West. The conditions for the 
implementation of the modernization project were 
different. In the first case, Japan was formally 
independent, but entered into international economic 
relations entangled with unequal treaties. In the 
second case, at the first stages of modernization, the 
country lived under conditions of occupation by the 
troops of the victorious allies in accordance with 
the directives of the headquarters of the occupation 
troops. But all the activities were carried out by 
the Japanese authorities, which ensured a certain 
confidence in the population. The defeat in the 
war and the occupation of the country by foreign 
troops interrupted the former way of modernization 
of the country, which lasted about seventy years 
in the conditions of authoritarian rule, and gave a 
powerful impetus to its accelerated development in 
the conditions of democracy, which brought Japan 
into the ranks of developed countries in almost two 
decades.

The set of modernization parameters in both 
periods was basically the same, but the order of 
their implementation was different. In the Meiji 
period, the economic development plan was first 
implemented, and then political reforms were 
carried out. In the post-war period, economic and 
political transformation took place simultaneously 
and simultaneously. In each period, its ideology was 
formulated, which relied in the first case on the state 
shinto and in the second on democratic principles. 
Both times they chose the path adequate to the existing 
conditions. The key moment in the first period was 
the conservative revolution of Meiji Ishin (Meiji 
Restoration) and subsequent reforms. These events 
determine the entire course of the country’s further 
development. Quite rightly there is an opinion that 
the roots of many successful achievements of Japan 
in the post-war years should be sought precisely in 
this period. For a long time, researchers in studying 
Meiji Ishin focused on its social, political, economic, 
less often - ideological and cultural aspects, and 
the spiritual, metaphysical side of the issue was 
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ignored or viewed from a materialistic point of 
view. Therefore, the interpretation of this event as an 
«unfinished bourgeois revolution» based on the non-
critical application of European models to Japan is 
incorrect. By the beginning of the Bakumatsu period 
(1854-1867), the Tokugawa regime experienced 
a total systemic crisis, which could no longer be 
overcome by reforms from above, i.e., without a 
radical change of elites. By this time the country 
was primarily formed by a capable traditionalist-
oriented spiritual and political counter-elite, which 
had a modernization program of action.

Creators of Meiji Ishin understood the 
inevitability of a clash with the «civilized world», 
from which Japan materially lagged behind, 
and carrying out revolutionary, modernization 
transformations as the only way to withstand 
pressure from outside. The combination of 
traditional and revolutionary principles in Meiji 
Ishin is obvious when it comes to modernization 
and internationalization, which became the most 
important task of the new government. The «golden 
mean» was found in the formula «wakon-yosai» 
(«Japanese spirit - European science»). «European 
science» included a full set of modernization 
components, however, thanks to the traditionalist 
orientation of most of the elite, was inspired by the 
«Japanese spirit» and was adopted not by itself and 
not completely, but only as necessary or suitable 
for the new Japan. Meiji Ishin fulfilled all the main 
spiritual, political, social, economic tasks that she 
faced and carried out all the reforms necessary for 
dynamic development in conditions of a rapid entry 
into the “civilized world” in its distinctive national 
forms. «The Meiji Legacy» for a long time was 
understood historically only externally - as a set of 
material transformations that allowed Japan in the 
last third of the XIX century to preserve national 
independence and enter the world community. The 
realized version of modernization not only had a 
decisive influence on the subsequent development of 
Japan, but also set an example for many countries in 
Asia and the «third world». At the same time, it must 
be taken into account that the Meiji Conservative 
Revolution, the ishin, which took place in a 
traditional society, had, first of all, a national, not a 
class character. At all stages of modernization, the 
transformations in the economy played a decisive 
role, since they created the material basis for the 
transformation of the country into a modern state.

The Japanese type of modernization is 
characterized by a high degree of the state 
participation in this process. Since the beginning of 
the Meiji era and until the end of World War II, it 

was a large owner and entrepreneur, occupying key 
positions in a number of important sectors of the 
economy. Simultaneously, under its comprehensive 
control were the most important areas of economic 
life, even those in which the state did not own 
property and did not engage in business. His main 
efforts were directed toward the creation of modern 
industrial enterprises equipped with Western 
technology, and the banking system, without which 
economic development would be impossible. 
Already in the 1880s in general, the era of the initial 
accumulation of capital was completed, and the 
industrial bourgeoisie was formed. The government 
decided to transfer to private capital a large part of 
the enterprises of the basic industries and concentrate 
efforts on strengthening the financial system and 
developing military production. Now, in pursuing 
the policy of modernizing the economy, the state 
relied not only on its enterprises in different sectors, 
but increasingly on measures to stimulate the private 
sector. During the military economy of the 1930s the 
problems of modernization have receded into the 
background, and the main was the mobilization of 
national resources to achieve military objectives. At 
the end of the Second World War, the task of economic 
modernization again, with the utmost urgency, 
began, but in other historical conditions. Japan 
entered a new phase of catching-up development, 
which ended by the end of the 1980s. During this 
time she has made a huge leap in terms of quantity 
and quality characteristics and the economy entered 
the most advanced position in the world. During 
this period, a different model of state participation 
in the process of economic modernization emerged. 
First of all, the scale of his participation as owner 
and entrepreneur has significantly decreased. As 
a result of a number of reforms by the end of the 
1980s, as the share of state property in the national 
wealth of the country, decreased to 11%. However, 
this reduction was offset by the increased use of all 
other forms of regulation.

Reforms in economical, political, social, 
cultural and other areas

Thanks to the efforts of the state, the modernization 
process was purposeful, progressive, and in general 
a climate was created that was extremely favorable 
for investment and development of all forms of 
entrepreneurship. Turned into a powerful modern 
state, which has all the attributes of a mature market 
economy and institutions of developed democracy, 
by the end of the 1980s, Japan faced the need to 
bring its economic system, quite different from the 
systems that existed in other developed countries, in 
line with the demands of the times in the context of 
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globalization. Since the mid-1990s in the Japanese 
economy, reforms began, which, in effect, seized 
all the elements of its economic structure. By now, 
a significant part of this work has already been 
completed, and the economy has acquired new 
outlines, has become more market and open (Petrov 
2011: 97).

By now, a significant part of this work has already 
been completed, and the economy has acquired 
new outlines, has become more market and open. 
The role of the state was decisive in modernizing 
the agrarian sector. By the time this process began, 
agriculture, with its heavy legacy of the feudal 
era, was Japan’s most backward region. The new 
government abolished the feudal dependence of 
the peasants, liquidated the feudal ownership of the 
land, permitted its purchase and sale, freedom of 
choice of cultivated crops, replaced all former forms 
of feudal duties with land tax, creating conditions 
for modernization. The government tried to model 
the structure of agriculture by Western standards 
by replacing small-scale production with a model 
of large extensive farms using machinery, for 
which foreign specialists were invited, agricultural 
implements were imported. However, all efforts to 
create such farms were not successful, because they 
did not justify themselves economically.

The development of agriculture made a serious 
contribution to the modernization of the country 
as a whole: the land tax in the first two or three 
decades was the overwhelming part of the tax 
revenues that went towards industrialization. And 
the money received from the export of agricultural 
products went to pay for the import of the necessary 
goods for the transformation of other industries. 
Serious progress in the development of agricultural 
production was achieved through the improvement 
of cultivars and the improvement of technology for 
their cultivation. This was the result of joint efforts 
of the government, scientists and, of course, the 
producers themselves. The state also engaged in the 
preparation of qualified personnel for agriculture 
(Mizinova 2014: 153). At the same time, the life 
of the peasantry has not undergone any significant 
changes. The landowners won the most from the 
transformations, which concentrated in their hands a 
large part of the land, which they basically rented out. 
A qualitative leap in solving the agrarian problem 
occurred in the first postwar years. A new stage in 
the modernization of the industry began, which took 
considerably less time. In many respects this was due 
to the conditions in which the main transformations 
took place. The land reform that abolished landed 
estates and subsequent legislative initiatives 

created a stable system of small-scale producers. 
Protectionist policy of the state for a long time 
contributed to the increase of agricultural incomes 
and, accordingly, the implementation by farmers of 
the modernization of the industry (Molodyakova 
2011: 61). For two or three decades of technological 
transformation, agriculture has become a completely 
modern branch of the economy. But before it there 
are still many problems that await their solution on 
the path of institutional changes, structural reforms 
that should lead to an increase in the efficiency of 
production and increase the competitiveness of 
Japanese agricultural products in the world market.

For the success of the Japanese type of 
modernization, an important factor was the creation 
of an entrepreneurial structure and the type of 
corporate governance in which traditional and 
Western elements were combined. These days they 
are called Japanese. Their specificity is determined 
by the peculiarities of the national culture and the 
belated entry of Japan into the path of the formation 
of a market economy. The formation of the 
entrepreneurial structure of Japan during the initial 
modernization was influenced by close partnership 
between business and the state, based on mutual 
interest and coincidence of interests. Another 
feature of Japanese business practices, which is also 
largely conditioned by the nature of modernization, 
is the widespread use of informal mechanisms and 
norms that are based on the tradition and mentality 
of the Japanese. The emergence of a specific system 
for financing the activities of companies, focused 
primarily on raising funds from a bank loan, rather 
than on the stock market, is also largely related to 
the nature of the post-Meiji modernization and 
the dual structure of entrepreneurship that has 
developed in the last third of the XIX century. 
The entrepreneurial and managerial practice of 
zaibatsu has contributed to the theory and practice 
of international management. Thus, in the Japanese 
trading houses of the period before Meiji, the model 
of corporate culture «family», based on the relations 
of paternalism and which is one of the main modern 
models of organizational culture, has emerged 
completely independently, without any external 
influence.

The Japanese management system developed 
mainly on its own basis and in the specific historical 
conditions of the country. Borrowings concerned 
only certain methods and methods of management, 
adaptation of foreign technical experience. The 
very philosophy of business, the organizational 
principles of building large companies remained 
essentially the same. A real challenge to the 
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Japanese entrepreneurial organization and the 
system of corporate governance is globalization. 
Japanese corporations, or rather, their leaders, faced 
the need for truly radical change. A significant 
group of factors contributing to the development of 
modernization processes in the Japanese economy is 
largely related to the human factor, with the existing 
system of personnel management in firms. It is a 
synthesis of domestic forms of paternalism and 
modern Western management technologies. This 
distinguishes it from other developed countries, 
where one management system is replaced by 
another one. Japanese management experience 
was the result of the gradual combination of 
well-known management technologies, which 
being adapted to external specific conditions 
ensured the emergence of an internal motivational 
environment in the organization. Such a connection 
was based largely on an evolutionary basis, when 
one management technology was not replaced at 
the same time by another, but was combined with 
it, correspondingly changing. The strength of the 
Japanese system of personnel management is the 
solution of the problem of ensuring the quality of 
products, attracting to it absolutely all participants in 
production, beginning with top-level managers and 
ending with workers. In addition, a system known 
as TRM (Total Productive Maintenance) has been 
introduced at Japanese enterprises. All the units 
participated in its implementation. It is especially 
important to emphasize that the target installation 
assumed the achievement of «zero losses», «zero 
breakdowns», «zero accidents», «zero marriage». 
This management system has successfully passed 
the test for maturity and strength in the period of 
high growth rates, has clearly shown its advantages 
in the days of crises and continues to confirm itself 
at the present stage of globalization.

The basis of the achievements in the moder-
nization of the material sphere at the first stage 
was the technological reorganization of the entire 
production system of Japan on the basis of the latest 
Western technologies during the industrial revolution 
that was taking place in it and the militarization of 
the economy. On the second – the technological 
modernization of the country was especially deep, 
it covered all aspects of the life of Japanese society 
and continues now. The principal feature of this 
period is that in industrialized countries there was a 
mass transition of many military-oriented industries 
to peaceful tracks. A huge detachment of scientists 
and engineers of the highest qualifications, who 
worked earlier for military needs, has become a 
powerful generator of new creative solutions. Under 

these conditions, the main task of Japanese scientists 
and engineers was the accelerated formation of an 
advanced technological base for new, civilian sectors 
of the economy (McMahon 2008:171). Therefore, 
research and development were mainly subordinated 
to the tasks of improving the production apparatus 
by mastering imported equipment and adapting it to 
Japanese conditions.

The use of foreign technologies, acquired on 
the basis of licensing agreements, made a major 
contribution both to the formation of an effective 
production apparatus and to the introduction of 
advanced products in production. At the same 
time, the successes accumulated by the Japanese 
themselves developed. Significant results were 
achieved through the use of the so-called selective 
strategy of economic development. Their main 
efforts were directed by Japanese firms to ensure 
their dominance in the sphere of mass demand, 
and their most important technological priority 
was microelectronic technologies, which allowed 
to take a course to «saturate» the production 
unit with measuring equipment and devices for 
automated control of technological processes. On 
the basis of these technologies, the Japanese rebuilt 
the industrial apparatus of industry, transport, 
communications, management, health care, 
education, everyday life, etc.

On the basis of these technologies, the 
Japanese rebuilt the industrial apparatus of 
industry, transport, communications, management, 
health care, education, everyday life, etc. 
The Japanese experience shows that in order to 
realize effective modernization, it is first and 
foremost necessary to learn how to creatively use the 
world’s major achievements in science, technology 
and technology, applying them to the practical tasks 
of socio-economic development. In Japan, this was 
facilitated by two very important circumstances: 
the absence of a large military-oriented sector of 
the economy and the closest link to the US research 
and production complex, to leading American 
companies leading in the field of high technology. 
All this allowed Japan to form very strong positions 
in the field of high-tech development.

One of the most important components at all 
stages of the modernization process was a high level 
of education, and, most importantly, of all segments 
of the population. The government constantly kept 
and keeps under control the system of education, 
introducing in it adjustments in accordance with 
changes in the needs of society and the tasks 
facing it. At the Meiji stage of modernization, a 
radical restructuring of the education system was 
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required to promptly involve the broad sections of 
the population in modern education, which opened 
the way for the mastery of Western knowledge - a 
necessary factor in modernizing and industrializing. 
Equal opportunities were created for education by 
representatives of all classes (men and women). 
In the first years of the introduction of the Western 
education system, the most important, traditional 
subject - morality - fell into the background. But 
since the ruling elite required the education of the 
younger generation in the spirit of loyalty to supreme 
power and devotion to national interests, very soon 
this subject again comes to the fore (Molodyakova 
2011: 78). After the end of the Second World War, 
a radical reform of education was again carried out, 
which with the necessary amendments continues to 
operate at the present time. High education, above 
all the labor force, allowed Japan to overcome the 
technical and economic backwardness from the 
countries developed at that time painlessly.

In the 1970s Japan came to the forefront of the 
level and quality of education of the workforce. The 
transformation of Japan into the second economy of 
the world put the country in new tasks in the field of 
education so that it would contribute to the ongoing 
modernization. Following the path of catch-up 
modernization, Japan in the 1980s in the context of 
globalization and the introduction of information 
technologies, especially digital technologies, felt 
that its traditional education system was outdated. 
In the age of high technologies, egalitarianism, 
uniformity, and mechanical memorization hamper 
the formation of creative personalities. The 
country needs not so much «hard-working bees» 
as original thinking specialists, whose task is to 
solve the current reform of education. Already in 
the late 1990’s the main direction was determined, 
according to which the reorganization of this most 
important sphere is carried out: «from centralization 
to decentralization», «from unification to diversity», 
«from rigidity to flexibility». In accordance with 
this, three basic principles of educational reform 
have been developed: 1) reliance on the education of 
individualism, 2) increasing attention to continuing 
education or education throughout life, 3) taking global 
change into account (Molodyakova 2014: 191).

All the above-mentioned problems of moder-
nization have taken place under the conditions of a 
complex and lengthy process of qualitative changes 
in the political system. In other words, in the process 
of political modernization, both the emergence 
of new ones and the adaptation to the changed 
conditions of the former political institutions took 
place. Political transformations of the Meiji period 

led to the liquidation of the Shogun regime and the 
establishment of the emperor’s sole authority. The 
apotheosis of political reforms was the constitution 
adopted in 1889, which completed the process 
of political formulation of the semi-absolutist 
regime. The peculiarity of this model was the lack 
of specificity in the distribution of responsibility 
between different political actors (Molodyakova 
2009: 49). Since the Emperor rarely made decisions 
alone, sovereignty was in fact usurped by his closest 
associates. In the political reforms of the post-
war period, foreign policy considerations played 
an important role, since they took place under the 
conditions of occupation. For the United States it 
was important to eliminate the military threat from 
Japan, to minimize even the theoretical possibility 
of the emergence of a new militaristic regime, for 
which a solid foundation for the development of 
democracy in the country was created. In the process 
of modernization, those characteristic features of the 
pre-war political system that helped to establish an 
authoritarian regime were dismantled.

The result of political modernization of the 
second half of the 1940s became a model specific 
for Japan of the party political system, entrenched 
in political science slang called «the system of 
1955». The essence of it was that for four decades, 
one political force dominated the political arena - 
the Liberal Democratic Party (LDP), which had a 
monopoly over power throughout this period. But 
at the same time, which is very important, Japan 
remained a fully democratic state, elections were 
held regularly at all levels in the country, political 
rights and freedoms were respected. With the end 
of the bipolar era and the transition of Japan to a 
postindustrial development model, conditions for a 
new stage of political modernization have matured. 
The Japanese ruling elite has so far failed to resolve 
several fundamental issues related to improving the 
effectiveness of political management (Knudsen 
2008a: 102). First of all, we are talking about the 
need to create a competitive architecture of political 
parties. Another important point of political 
modernization is the search for a more perfect 
political decision-making system on the part of the 
«party of power». After the administration of the 
Democratic Party of Japan (DPJ) came to power in 
2009, the question was raised on the introduction of 
the Westminster model into the political system, in 
which the cabinet of ministers, which functions as 
a «political dispatch», is in the center of decision-
making. In the framework of this system, the 
political link in state administration does not oppose 
the bureaucracy, but realizes its direct management 
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from within the cabinet of ministers (Petrov 2011: 
178). Since this system contradicts the traditions 
of consensual democracy that has been established 
in Japan, its implementation entails considerable 
difficulties and will require considerable time. 
However, only material transformations as the 
experience of other countries show, does not 
guarantee success. Therefore, the modernization of 
the country could not but affect the spiritual sphere. 
It has caused many new phenomena in the life of 
the Japanese. Perhaps the most important among the 
cultural phenomena that have emerged in connection 
with modernization are mass culture. It was she 
who identified the face of Japan in the twentieth 
century and, most likely, will only strengthen its 
position in the coming century (Molodyakova 2006: 
101). The appearance in Japan of a mass culture (in 
the strict sense of the word) is associated with the 
modernization of the country, when radical changes 
in society demanded the creation of a channel 
for the transmission of knowledge, attitudes and 
norms to the broad masses of the population, the 
entire nation. This function, in principle, was taken 
over by mass culture. It is closely connected with 
information carriers, and the level of its development 
is largely determined by the technical and economic 
capabilities of its time.

The cultural model of the USA was taken as 
a basis, but, as already noted, foreign borrowing 
alone can not ensure successful promotion of 
cultural modernization if there are no corresponding 
internal prerequisites for this. First of all, it is 
about the availability of the necessary economic 
base for the development of the country, a high 
level of its industrialization and scientific and 
technical achievements, as well as objective socio-
cultural prerequisites (Katasonova 2012: 159). 
Almost all the post-war Japanese mass culture is 
connected primarily with one of the fastest growing 
telecommunications spheres in these years: cinema, 
television, animation, video and computer games, 
etc. Japan was able to harmoniously combine the 
advanced technical ideas with the achievements of the 
national mass culture, thus creating a fundamentally 
new high-tech cultural product, which is unusually 
in demand today in many countries of the world.

Cultural export of Japan, in the first lines of 
which appear animated films, comics, movies, 
computer games, etc., today, in terms of the 
scale of the target audience and, accordingly, its 
ideological and spiritual influence on the population 
of other countries, exceeds technological exports. 
The concept of dyad «literature / societ» existing 
in sociology makes it possible in many ways to 

understand the moods of people who live in this or 
that era. At the same time, both components of the 
dyad are equally significant. The literary passions of 
the reading public, the work of writers, the opinion 
of critics are in fact a reaction to the processes that 
occur in society and can serve as a characteristic of 
his state. After the Meiji restoration, the Japanese 
culture experienced a powerful western influence, 
which caused the appearance of new customs, 
fashion, literary and philosophical currents, new 
words and concepts (Molodyakova 2007: 55). 
Members of various educational societies, as well as 
translated literature, brought to the contemporaries 
the ideas of the West on the state structure, civil 
rights, and individual freedom. Brought up in the 
spirit of Confucian morality, the Japanese did not 
easily understand the whole mass of new concepts, 
moreover, in Japanese there were not always words 
for their adequate translation. And if in the initial 
period of the Meiji era there was not yet own prose, 
then a little more than half a century after the 
country’s modernization began, the literary palette 
of Japan becomes very diverse (Petrov 2011: 203). 
Much of it showed a change in attitude towards 
the world and its reflection in literature. This, in 
turn, pointed to the fact that to the subtle emotional 
perception that always distinguished the Japanese, 
the desire to comprehend what was happening and 
the ability to perceive the world rationally was 
added.

In post-war Japan, attention to its cultural heritage 
is renewed, but at the same time there has been a 
tendency to perceive its country with its culture and 
literature in a global context. To position the country 
in the world, for the successful functioning in it, the 
formation of its image, which is also modernized, is 
of great importance (Molodyakova 2014: 258). In 
the external world, the image of Japan is perhaps 
one of the most striking. Particular attention is 
attracted to his amazing quality, such as the ability 
not to grow old in his essence, despite the change in 
external forms. It is rapidly changing in accordance 
with a new political, social, economic or other 
situation.

It turns out that the picture that we all used to 
see before ourselves and which we habitually call 
the «image of Japan», fully associating with it in our 
minds the real country, in fact is in a sense «half-
truth». She sets certain directions for «conjecture» in 
accordance with our social experience. The history 
of the emergence and development of this «half-
truth», in fact, is the history of the modernization of 
the image of Japan. In general, the modernization of 
the image without its radical break-up or perestroika 
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can be recognized as one of the most interesting 
features that are specific to Japan’s foreign policy 
image. During the Meiji period, Japan was visited 
by more than a thousand Christian preachers and 
several hundred professors from the United States 
and European countries. The image of «picturesque 
Japan», painted by these «charmed wanderers», 
forever imprinted in the unprepared consciousness 
of Europeans. And it was the image of the past, the 
image of the disappearing, not emerging Japan. This 
allowed the interested party to think through the 
image in a pleasant direction, creating an effect, later 
called «japanism» (Murzina 2014: 61). An idealistic 
subject of image was created, which successfully fell 
into the expectations of the audience. But the image 
does not arise from nowhere, its simulation is done 
by very specific people, most of which are forever 
unknown, but some leave their name in history. 

Results of the research
The analysis of the Meiji’s and post-war 

modernization processes identified a certain 
typology. In both cases the elites chose the same 
strategy - to rise to the level of the developed 
countries of the West and implemented it with the 
mobilization of all forces and resources by the state. 
The assimilation of all new things did not lead to 
a change in national self-identification to the West. 
But the conditions for the implementation of the 
modernization project were different. In the first 
case, Japan was formally independent, but entered 
into international economic relations entangled with 
unequal treaties. In the second case, at the first stages 
of modernization, the country lived under conditions 
of occupation by the troops of the victorious allies 
in accordance with the directives of the headquarters 
of the occupation troops. 

Also the set of modernization parameters 
in both periods was the same, but the order of 
their implementation was different. In the Meiji 
period, the economic development plan was first 
implemented, and then political reforms were 
carried out. In the post-war period, economic and 
political transformation took place simultaneously 

and simultaneously. In each period, its ideology was 
formulated, which relied in the first case on the state 
shinto and in the second on democratic principles. 
Both times they chose the path adequate to the 
existing conditions.

Conclusion
It can be assumed that the Japanese were one 

of the first experimental and theoretical ways to 
determine that the basis for a correct, successful 
and effective modeling of the image of the country 
is its continuous «conservative modernization» - 
the regular updating of a limited number of long-
established, tested stereotypes with the purpose of 
their external compliance with the requirements of 
the time without attempts to break historical ties in 
the minds of recipients. In recent decades, cultural 
diplomacy has become increasingly important, 
which is a complex and multidisciplinary activity 
aimed at creating the country’s image.

With the advent of the Japanese model of 
catch-up modernization, which is not an exact 
copy or imitation of the Western model, it can 
be said that the latter is no longer the only way 
for the whole non-western world. Japan, the most 
developed country in the Asia-Pacific region, 
successfully competes in the economic and 
technological spheres with the West and is in many 
ways a model of modernization for other Asian 
countries. More precisely, it shows the direction 
of the path. At present, four «development 
echelons» or four waves of development are 
singled out in the region, which are figuratively 
called «the structure of flying geese». Japan led 
it with its successful modernization. At the same 
time, the development of Asian countries does 
not aim at a radical change of socio-cultural 
foundations, as Japan did not do in its time. Thus, 
at present, modernization is undergoing dramatic 
metamorphosis. Covering the whole planet, it 
set in motion social mechanisms that prompted a 
number of cultures and communities of the world 
periphery to get out of lethargy.
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ФРAзЕОЛО ГИ зМ ДЕР ДЕ ГІ ҰЛТ ТЫҚ МӘ ДЕ НИЕТ ТІҢ БЕЙ НЕ ЛЕ НУІ
(ҚAзAҚ ЖӘ НЕ КО РЕЙ ТІ ЛІ НІҢ МAТЕ РИAЛДAРЫ НЕ ГІ зІН ДЕ)

Хaлық тың дaнaлы ғы, дү ниетaны мы мен бол мысқa көзқaрaсы оның ті лін де, оның ішін-
де әсі ре се фрaзеоло ги зм дер де кө рі ніс тaбaды. Мaқaлaдa Қaзaқстaндa тaнымaл ко рей те ле се-
риaлдaрындaғы фрaзеоло ги зм дер дің ұлт тық-мә де ни ерек ше лі гі қaзaқ фрaзеоло ги зм де рі мен 
сaлыс тырa тaлдaу aрқы лы aшылaды. Фрaзеоло ги зм дер – бел гі лі бір ұлт тың өз ге лер ден ментaль-
дық ерек ше лі гін тaнытaтын, эт но мә де ни тaбиғaтынaн хaбaр бе ре тін «шиыр шықтaлғaн мә тін», 
сон дықтaн зерт теу ші лер ко рей мә де ниеті нің aйнaсы ре тін де гі фрaзеоло гиялық бір лік тер дің 
aстaрындaғы aқпaрaтты aшып, оның қaзaқ ті лі не aудaру жолдaрын көр се те ді, екі мә де ниет тің 
aрaсындaғы ұқсaстықтaр мен aйырмaшы лықтaрды aнықтaйды. 

Тү йін  сөз дер: те ле се риaл, aудaрмaшы, ки но, ки но aудaрмaсы, линг во мә де ни ерек ше лік тер, 
aудaрмa, т.б.
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Reflection of national culture in phraseology
(based on materials from Korean and Kazakh languages)

Wisdom, outlook and vision of people are reflected in his language, especially in phraseology. The 
article compares the phraseological units of the Korean language with the Kazakh language using the 
example of phraseological units from popular Korean serials. Phraseologisms are a “twisted text” that 
reflects the mentality of a given nation and distinguishes it from another. In this article, researchers re-
vealed the essence and significance of phraseological units of the Korean language and resulted in ways 
of translating into Kazakh language, revealed features and differences.
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Отрaже ние нaционaль ной куль ту ры в фрaзеоло гизмaх 
(нa ос но ве мaте риaлов ко рей ско го и кaзaхс ко го язы ков) 

Муд рос ть, ми ро во зз ре ние и ви де ние лю дей отрaже ны в его язы ке, осо бен но в фрaзеоло гии. 
В стaтье про во дит ся со постaви тель ный aнaлиз фрaзеоло гиз мов ко рей ско го языкa с кaзaхс ким 
язы ком нa при ме ре фрaзеоло гиз мов из по пу ляр ных ко рейс ких се риaлов. Фрaзеоло гиз мы – это 
«ск ру чен ный текст», ко то рый отрaжaет ментaли тет дaнной нaции и от личaет от дру гой. В дaнной 
стaтье исс ле довaте ли рaсс кры ли суть и знaче ние фрaзеоло ги чес ких еди ниц ко рей ско го языкa и 
при ве ли спо со бы пе ре водa нa кaзaхс кий язык, выяви ли осо бен нос ти и от ли чия. 

Клю че вые словa: те ле се риaл, пе ре вод чик, ки но, ки но-пере вод, линг во куль ту ро ло гия, осо-
бен нос ти, пе ре вод.
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Фрaзеоло ги зм дер де гі ұлт тық мә де ниет тің бей не ле нуі (қaзaқ жә не ко рей ті лі нің мaте риaлдaры не гі зін де)

Кі ріс пе
ХХ ғaсыр дың соң ғы жылдaры дaми бaстaғaн 

тіл бі лі мі нің aнт ро поөзек тік пaрaдигмaғa кө-
шу үр ді сі «aдaм-тіл-мә де ниет» үштaғaнынa 
сүйене тін гумa нитaрлық зерт теу лер дің жaңa 
бaғыттaрынa жол aшты. Бұғaн де йін гі сaлыс-
тырмaлы-сaлғaстырмaлы түр де жүр гі зіл ген 
зерт теу жұ мыстaры құ ры лым дық линг вис тикa 
aясындa қaрaсты ры лып кел се, бү гін гі тaңдa aнт-
ро поөзек тік бaғыттaғы зерт теу лер де әр түр лі тіл-
дер ді сaлыс тырa-сaлғaстырa қaрaсты рудa линг-
во мә де ни бір лік тер ре тін де гі фрaзеоло ги зм дер ге 
нaзaр aудaру мaңыз aлып ке ле ді. 

XXI ғaсырғa aяқ бaсқaлы бе рі тіл ді ой-сaнaмен, 
мә де ниет пен жә не aдaмның тұр мыс-тә жі ри бе-
лік қыз ме ті мен ты ғыз бaйлaныстa қaрaсты ру 
қaжет ті гі туын дaды. Мұндaй қaжет ті лік тіл бі лі-
мін де жaңa ғы лы ми бaғыт тың жә не оның не гі-
зін де қaлыптaсқaн aнт ро поөзек ті пaрaдигмaның 
дaмуын  тaлaп ет ті.  Осы тұр ғыдa тіл бі лі мі 
сaлaсындa линг вис тикaлық зерт теу лер дің жaңa 
бaғы ты – линг во мә де ниеттaну қaлыптaсты. Тіл 
мен мә де ниет тің өзaрa сaбaқтaсты ғы турaлы 
зерт теу лер қaтaры кө бей ді. Кез кел ген тіл дер 
жүйе сін де гі фрaзеоло ги зм дер мә де ни бел гі лер-
дің экс по не нт те рі ре тін де олaрдың ұлт тық-мә-
де ни дү ниетaнымғa синх рон ды түр де еніп қaнa 
қоймaй, сол ұлт тық-мә де ни дү ниетaным ның 
фрaгмент те рін ұрпaқтaн ұрпaққa тaбыстaушы 
ре тін де же ке тіл дік тұлғaның, сондaй-aқ тіл-
дік ұжым ның дү ниетaны мын қaлыптaсты руғa 
қaтысaды (Те лия, 1993:13). В.фон Гум больдтың 
кон цеп циялaрын әрі қaрaй дaмытқaн aме-
рикaлық ғaлым Э. Се пир дің тіл ді әлеу мет тік 
шын дық ты тү сін ді ру дің құрaлы ре тін де тa нуы, 
яғ ни aдaмдaрдың бел гі лі дә ре же де өз ті лі нің 
ықпaлындa болaтынды ғы, тіл дің олaрдың мі нез-
құлық нормaсынa дa әсер ете тін ді гі, хaлық тың 
мә де ни дaмуы ның дә ре же сін оның ті лін зерт те-
мей тұ рып тү сі ну мүм кін емес ті гі (Се пир, 1999: 
29) – бұл пі кір лер әлі күн ге де йін  өз зә ру лі гін 
жоғaлтқaн жоқ, ке рі сін ше, фрaзеоло ги зм дер дің 
линг во мә де ни сипaтын aйқындaй тү су қaжет ті-
гін ес кер те ді. Қaзір гі тіл бі лі мін де тіл ді, тіл дік 
бір лік тер ді aдaми фaкторлaрмен, aдaми құн-
ды лықтaрмен бір лік те қaрaсты ру үр діс aлды. 
Қaзaқ тіл бі лі мі нің ғaлымдaры дa тіл мен мә де-
ниет ұштaсты ғындaғы линг во мә де ниеттaну дың 
ерек ше орын aлaтын ды ғын aйт ып өт кен. Бү гін-
де линг во мә де ниеттaну ұлт тық тіл ді тaну дың 
дa не гі зі еке ні соң ғы кез де гі бірaз зерт теу лер-
де (Г. Смaғұ ловa, А. Алдaшевa, А. Сей се новa,  
Г. Қaжығaлиевa, А. Сейілхaн, Қ. Қaйырбaевa т.б.) 
aнықтaлып, линг во мә де ниеттaну ғы лы мы ның 

пән ре тін де қaлыптaсуын aн қaзaқ тіл бі лі мін де 
же ке сaлa ре тін де қaрaсты рылуын aн кө рі не ді. 
Г. Смaғұ ловa өз ең бе гін де линг во мә де ниеттaну 
пә ні нің ерек ше лі гін былaйшa көр се те ді: Линг во-
мә де ниеттaну бұл тіл – ұлт – мә де ниет дейт ін 
үш тік (триaдa линг во мә де ниеттaну пә нін зерт-
теу нысaны болмaқ) (Смaғұ ловa, 1999: 147).  
А. Сaлқынбaйдың пі кі рі бо йын шa, тіл дік де рек-
тер ді линг во мә де ни aспек ті де зерт теу – ең әуелі 
тіл дер aрaсындaғы жaлпыaдaми, гумa нитaрлық, 
мә де ни, өр ке ниет тік қырлaрды aйқындaу бо лып 
тaбылaды. Тaбиғaттaғы әлем де гі құ бы лыстaр, 
қоғaмдaғы сaнa мен сaлт, әрі де тіл де өз кө рі-
ні сін тaбaтын дықтaн, aтaу мен оның жaсaлу 
сипaты линг во мә де ни aспек ті де қaрaсты рылaды 
(Сaлқынбaй, 1999: 196). А. Алдaшевa бұл пән нің 
зерт теу қөз де рін ғы лы ми тұр ғыдaн aнықтaп әрі 
линг вис тикa ғы лы мы мен ортaқты ғын линг во мә-
де ниеттaну дың aуқы мы өте кең, ол әр бір тіл дік 
еди ницaның бел гі лі бір хaлық тың төл эле мен ті, 
хaлық ті лі мен бір ге жaсaсып ке ле жaтқaн ұлт-
тық «бет-пі ші ні» бaр деп есеп тел ген сөз ұлт тық 
әлеу мет тік, эт никaлық, aдaмгер ші лік, мә де ни, 
тұр мыс тық нормaлaрғa сaй деп тұ жы рымдaйды 
(Алдaшевa, 1998 : 15). А. Сей се новa линг во мә де-
ниеттaну мә де ниет тің тіл дік жүйеге қaлaй әсер 
ете ті нін, яғ ни фaктор мен aдaм бо йын дaғы тіл дік 
фaкторлaрдың бaйлaны сын қaрaстырaды (Сей-
се новa, 1998: 22)]. 

Тіл ді ұлт тың тaри хы мен, мә де ниеті мен, 
рухa ни қaзынaсы мен, яғ ни дү ниетaны мы мен 
ты ғыз қaрым-қaтынaстa, бір лік те aлып қaрaсты-
рылғaн жaғдaйдa ғaнa ұлт тық тіл дің тaбиғaтын 
шынaйы тaнып бі лу ге болaтынды ғы aнықтaлды. 
Линг во мә де ниеттaну дың ең не гіз гі мaқсaты – 
ұлт тық бол мыс тың, мә де ниет тің тіл де гі кө рі-
ніс те рін, тіл фaкті ле рі мен хaлық тың тaным дық, 
этикa-эс те тикaлық кaте го риялaры aрқы лы оның 
рухa ни мә де ниетін тaну, олaрдың қыз ме ті мен 
ор нын aнықтaу болмaқ. 

алтaй тіл дер то бынa жaтaтын ко рей жә не 
қaзaқ тіл де рі

Ұлт мә де ниеті нің қaй тү рін де болмaсын, сол 
мә де ниет иесі нің ұлт тық тaны мы мен тaби ғи 
бол мы сы сaқтaлaды. Бел гі лі бір ұлт тың тaри-
хынaн, мә де ниеті нен, тaны мынaн, бол мы сынaн, 
тұр мыс-тір ші лі гі нен хaбaрдaр ете тін тіл дік 
бір лік тер ре тін де сол тіл де гі фрaзеологизм- 
дерді, мaқaл-мә тел дер ді, нaқыл сөз дер ді қa - 
рaстырaмыз, олaрды сол хaлық тың aтa-бaбa-
лaрынaн ке ле жaтқaн төл мә де ни қaзынaлaры 
ре тін де қaбылдaймыз. Фрaзеоло гия теориясы-
ның осы күн ге де йін  жет кен же тіс тік те рі 
соншaлық ты aуқым ды болғaны мен, ғы лы ми 
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жaңa көзқaрaс пен жaңa пaрaдигмaлық зерт теу-
лер қaзір де фрaзеоло ги зм дер ді бaсқa қы рынaн 
зерт теу дің ғы лы ми өзек ті лі гін aйқындaй түс ті. 
Сон дықтaн кез кел ген тіл де гі фрaзеоло ги зм дер-
ді зерт теу дің теория лық әдіснaмaлaры бaрыншa 
по липaрaдигмaтикaлық сипaтқa ие бо лып отыр. 
Сонaу ер те зaмaннaн хaлық тың ті лі не сі ңіп кет-
кен фрaзеоло ги зм дер сол хaлық тың ер те ден ке ле 
жaтқaн өмі рі нің сы рын жaн-жaқты су рет тейді. 
Осығaн орaй, тіл қaзынaсы ре тін де мо йын дaлғaн 
кө кей ге қо ным ды, бей не лі, aлуaн түр лі тұрaқты 
тір кес тер ді, олaрдың тaным дық тaбиғaтын, мә-
де ни сипaтын тіл бі лі мін де гі жaңa бaғыттaр 
aясындa зерт теу өзек ті мә се ле нің бі рі бо лып 
тaбылaды.

Мaқaлaмызғa aрқaу бо лып отырғaн ко рей 
хaлқы мен қaзaқ хaлқы ның бет-бей не сі нен 
бaйқaлып жaтaтын олaрдың aзия лық ортaқ те-
гін тaнытaтын ұқсaстықтaр олaрдың тіл де рі-
нен де бaйқaлaды: бұл тіл дер дің шы ғу те гі де 
ортaқ, екеуі де aлтaй те гі не жaтaтын тіл дер. Ал 
осы бір-бі рі нен шaлғaй жaтқaн екі ұлт тың мә де-
ниеті, нaным-се нім де рі мен сaлт-дәс түр ле рін де 
де ортaқ тұстaр мол. Зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, 
ко рей жә не қaзaқ тіл де рі нің тaмы ры бір, екеуі де 
aлтaйлық тіл дік топтaн де ген болжaм бaр. Қaзaқ 
жә не ко рей хaлқы ның эт но ге не зі Алтaй өңі рі-
мен бaйлaныс ты, тіп ті кей бір ко рей ғaлымдaры 
қaзір гі ко рей хaлқы ның aтa жұр ты – Алтaй мен 
Ортaлық Азия өңі рі де ген пі кір лер ді қуaттaйды 
(Яр цевa, 2002: 4). Линг вис тер дің пі кі рін ше, ко-
рей мен қaзaқ тіл де рі не ортaқ 300-ге жуық сөз 
бaр екен, мысaлы: 작은 [chagin] сө зі қaзaқ ті лін-
де ні «шaғын» сө зі не кел се, қaзір ко рей хaлқы 
aуыл де ген сөз ді 마을[mail], 시골[shigol] сө зі 
қолдaнғaны мен ортaғaсырлaрдaғы ко рей ті лін-
де 부락[burak] мaғынaсы суы бaр ел ді ме кен сө зі 
болғaн. 까다롭다 [kadaropta] aудaрмaсы «қaтaл» 
сө зі нің тү бі рі нен де қaзaқ ті лі нің «қaтaл» сө зі 
бaйқaлaды. Алтaй тіл де рі – тү рік, моң ғол, тұң ғыс-
мән жүр тaрмaқтaры ның бaсын қосaтын тіл дік 
топ. Шы нындa, бұл тіл дер ге ортaқ дaуыс тылaр 
үн дес ті гі, жaлғaмaлы лы ғы жә не т.б. ұқсaстықтaр 
бaр. Со ны мен бір ге, қaзaқ ті лі түр кі ті лі нен, aл ко-
рей ті лі тұң ғұс ті лі нен туғaн де ген топ шылaу дa 
бaр. Әри не, ко рей ті лі мен оның ге не зи сі турaлы 
түр лі пі кір лер бaр, aлтaйлық тіл дер то бынa ко-
рей ті лін ен гі зу бұл тек болжaм кү йін де қaлып 
отыр (Yun Eng Ho, 2010: 105). Де ген мен, біз дің 
жыл сaнaуы мызғa де йін гі Мaньчжу рия мен Ко-
рей тү бе гі нің кең aтырaбындaғы тіл дер үш тіл дік 
топқa – сук син, буё жә не хaн тіл де рі не – бө лін-
ген ді гі, оның ішін де aлтaй ті лі мен тү бі бір буё 
ті лі нен ко гурё, окч жо жә не дон ге тіл де рі бө лі ніп 

шыққaнынa ешқaндaй кү мән жоқ. Үш мем ле-
кет тің іші нен, әсі ре се, aт үс тін де жүр ген ко гурё 
хaлқы ның өзін дік бел гі сі ерек ше ле ніп тұрaды. 
Ко гурё тaрaғaн үл кен тер ри то рияғa Ко рей тү-
бе гі, со ны мен бір ге Мaньчжу рияның сол түс тік 
aймaғы дa кі ре ді. Осылaрғa зер сaлa оты рып, ко-
гурё aлтaй мә де ниеті мен өте ты ғыз бaйлaныстa 
болғaнын aйт уғa болaды.

Екі хaлық тың жоғaрыдa aтaлып өт кен ұқ-
сaстықтaры, әри не, ко рей фрaзеоло ги зм де рін қaзaқ 
тіл ді лер дің тү сін уіне же ңіл дік тер жaсaйтыны 
aнық. Де ген мен, фрaзеоло ги зм дер бел гі лі бір эт-
но мә де ни ұжым ның сaн ғaсырлaр бойы қоршaғaн 
ортaны мең ге ру, иге ру жә не оны өз гер ту про це сі-
нің не гі зін де пaйдa бо лып, кө бі не се aдaмдaрдың 
күн де лік ті тұр мыс тық қaрым-қaтынaсы aясындa 
құрaлғaндықтaн, ко рей ті лі фрaзеоло ги зм де рін 
линг во мә де ни тұр ғыдaн тaлдaу дa сол тіл дің мә-
де ни ерек ше лі гі турaлы біз ге мә лі мет тер бе ре ді. 
Мі не, дәл осы се беп тен де мә де ниет тің «із де рі 
сaйрaп жaтқaн» фрaзеоло ги зм дер әлем тіл де рін де 
ке ңі нен зерт те ліп ке ле ді.

Ұлт тың мә де ниет ті бей не лейт ін ко рей 
фрaзеоло ги зм де рі 

Ко рей ті лін де잘 될 놈은 떡잎부터 알아본
다 [jal duel nomil tok ipbuto araponda] фрaзеоло-
гиялық тір кес бaр, оның сөз бе-сөз aудaрмaсы 
«Болaр бaлaны жер жaрып шыққaн кү ріш 
жaпырaғынaн бі ле ді». Дәл осы фрaзеоло гиялық 
мaғынaдa қaзaқ ті лін де гі «болaр бaлa бе сі гін де 
бұл қынaды» де ген фрaзеоло гизм бaр. Бұл екі 
тіл де гі фрaзеоло ги зм дер «болaр бaлaны, яғ ни 
болaшaғы бaр бaлaны кіш кентaй сә би ке зі нен 
тaнуғa болaды» де ген мaғынaдa қолдaнылaды. 
Біл гі лі бір идеяны жет кі зу де әр хaлық өзі нің 
өмір лік тә жі ри бе сі не сүйене ді, ұлт тық-мә-
де ни тaны мынaн, өзі нің сaнaсындaғы әлем-
нің кон цеп туaлдық бей не сі нен хaбaр бе ре-
ді. Хaлық тың aрсенaлындaғы әлем нің тіл дік 
бей не сі – қоршaғaн ортa турaлы aқпaрaт бе-
ре тін әр түр лі тіл дік құрaлдaр мен әлеу мет тік 
мaғынaсы бaр тіл дік бел гі лер жиын ты ғы (Хaзи-
мовa, 2002:115). Ал осы әлем дік тіл дік бей не-
сін құрaйт ын фрaзеоло ги зм дер сол хaлық тың 
рухa ни жә не мaте риaлдық өмі рі нен сыр шер те-
ді. Кел тір ген мысaлдa ко рей хaлқы ның оты рық-
шы хaлық бо лып, егін егу мен aйнaлысқaн тұр-
мыс тір ші лі гін бaйқaуғa болaды. Ал олaрдың 
тір ші лі гін де кү ріш өсі ру өте үл кен мaңызғa ие 
еке ні мә лім. Ал қaзaқ хaлқы ның көш пе лі өмір 
сaлтындa бaлaны бе сік ке бө леу де – мaңыз-
ды, тіп ті бе сік ке бө леуге қaтыс ты сaлт-дәс түр, 
әдет-ғұ рыптaр сценaрийле рі бaр, олaрдың бә рі 
тіл де де кө рі ніс тaпқaн. 
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Фрaзеоло ги зм дер де гі ұлт тық мә де ниет тің бей не ле нуі (қaзaқ жә не ко рей ті лі нің мaте риaлдaры не гі зін де)

Әр бір хaлық тың мә де ниеті – бұл кө не 
зaмaннaн бе рі ке ле жaтқaн ұлыстaр мен 
тaйпaлaрдың мaте риaлдық жә не рухa ни мә-
де ниеті нің жaлғaсы, олaрдың дaмығaн тү рі. 
Тіл – сол мә де ниет тің ерек ше лі гін жоғaлып ке-
ту ден сaқтaйт ын ке ніш, сол мә де ниет турaлы 
мaғлұмaттaр жиын ты ғы. Ко рей ті лін де 꿍짝이 
맞다 [Kungchagi matta] тұрaқты сөз тір ке сі нің 
сөз бе-сөз aудaрмaсы: «Кунгчaк дaуысы сәй кес 
ке лу», aл мaғынaсы «бір-бі рі не үйле су, жaрaсу». 
Мұндaғы꿍짝 [Kungchag] сө зі – ко рей ұлт тық 
aспaптaры ның бі рі нің aтaуы, ол 북 [puk] пен 장
구 [jangu] де ген екі aспaпты бі рік ті ру aрқы лы дү-
ниеге кел ген aспaп, екеуі нің бір-бі рі мен үй лес-
кен дaуы сын 꿍짝[Kungchak] бе ре ді екен (Ba Ian 
San, 2002: 156). Де мек, бұл aспaптың aтaуы елік-
теуіш сөз дер ден жaсaлғaн. Осы фрaзеоло ги зм ге 
орaй, «Қaзaқстaн» те леaрнaсындa aудaры лып, 
ды быстaлғaн «Ме нің ұлдaрым» те ле хикaясынaн 
ке ле сі мысaлды кел ті ру ге болaды: 옥희 아--그
랬구나. 그나저나 니 님편하고 우리 아버님하
고 요새 왜 그렇게 사이가 좋니? 처음에는 그
렇게 싸우고 으르렁 거리더니 요샌 아주 궁
짝이 맞아가지고...[Okhi: a giretkuna. Ginagona 
ni manpyonhago abonimhago yose ye girokke 
saiga joni? Choimenin gorokke ssaugo oriron 
koridoni yosen aju kunjagi majakajogo]; сөз бе-сөз 
aудaрмaсы: Ок Хый: Солaй екен ғой. Соң ғы кез-
де рі се нің күйеуің мен ме нің aтaм жaп-жaқсы 
тіл тaбы сып жүр. Әуел гі кез де күн де ұры су-
шы еді, aл қaзір Кунгчaкдaуысы сәй кес ке ле ді. 
Қaзaқ ті лін де дәл осы мaғынaны бе ру үшін дом-
бырaның қос іше гін дей де ген фрaзеоло ги зм ді 
пaйдaлaнaр едік.

Ислaмғa де йін гі қaзaқ хaлқы ның рухa-
ни мә де ниетін де тә ңір лік се нім мен шaмa низм 
aйрықшa орын aлaды. Тә ңір ді зерт теу ші-
лер дің тұ жы ры мындa еуроaзия лық көш пе лі 
шaруaшы лық – мә де ни тип тің қaжет ті лік те рі не 
икем ді се нім жүйесі ре тін де бей не ле не ді, яғ ни 
ол көш пе лі лер дің қоршaғaн шын дық ты, бол-
мыс ты түй сін уін ен туын дaғaн. Ко рей хaлқы-
ның нaным-се ні мі нен де шaмa низм із де рі 
бaйқaлып тұрaды. Қaзaқстaндaғы ең биік шың 
«Хaн Тә ңі рі» деп aтaлaды. «Тә ңі рі» сө зі ежел гі 
шaмa низм нен шыққaн Құдaй де ген мaғынaны 
бе ре ді (Нұржaновa, 2010: 57). Ал ко рей ті лін-
де дәл осы мaғынaдaғы «Тaңғұн» сө зі бaр, ол 
«ко рей хaлқындaғы ру бaсы» де ген мaғынaны 
дa бе ре ді. Тaсқa қaшaлғaн бұ ғылaр бей не сі 
мен қолa aйнa, ко рей хaлқы ның Тaнгун aтты 
қолбaсшы сы турaлы aңыз – олaрдың бә рі күн-
ге тaбынғaнды ғы ның дә ле лі бо лып тaбылaды. 
Қaзaқ хaлқы ның миф тік aңыздaры, aспaн әле-

мі жө нін де гі тү сі нік тер, бaйыр ғы қaзaқ күн тіз-
бе сі, бaй әде би мұрaлaр, көр ке мө не рі нің сaн 
aлуaн түр ле рі, ше жі ре лік шығaрмaлaр, хaлық 
ем ші лі гі жә не мә де ниет мұрaлaры жә не тaғы 
дa бaсқaлaры ұрпaқтaн-ұрпaққa жaлғaсып ке-
ле жaтқaн кө не мә де ниет тің кө зі болсa, дәл 
осы сипaт ко рей хaлқындa дa кез де се ді. Қaзaқ 
хaлқы ның көш пелі тұр мы сындa көп құн ды-
лықтaр жоғaлғaны мен, қaзaқ хaлқы ті лін сaқтaп 
қaлды. Бұл әсі ре се фрaзеоло ги зм дер де ерек ше 
бaйқaлaды. Кө не зaмaндa aспaн құ ді ре ті мен 
тә ңір ге сен ген ко рей хaлқы ның тaным-тү сі ні-
гі, нaным-се ні мі оның фрaзеоло ги зм де рін де 
кө рі ніс тaпқaн: 하늘의 뜻 [haniri dit], сөз бе-
сөз aудaрмaсы «aспaнның ойы», фрaзеоло-
гиялық мaғынaсы «тә ңір дің жaзғaны, бaсқa 
сaлғaны»; 하늘을 열다[haniril yolda], сөз-
бе-сөз aудaрмaсы «aспaнды aшу», фрaзеоло-
гиялық мaғынaсы «би леуші бо лу»; 하늘
이 되다 [haniri dyeda] сөз бе-сөз aудaрмaсы 
«(бі реудің) aспaны бо лу», фрaзеоло гиялық 
мaғынaсы «(бі реудің) құдaйы бо лу» (Kim 
Chun Shil, 2006,98-б). Қaзaқстaн те леaрнaсындa 
aудaры лып, ды быстaлғaн «Ұлы әмір ші Куaң 
Гэт Хо» тaри хи те ле се риaлдaрынaн мынaдaй 
мысaлдaр кел ті ру ге болaды: 타다르 
 내 하늘은 내가 열 것이야. 내가 천하를 가
져 모든 백성의 하늘이 되든... 아니면 죽어
서 하늘에 오르든...... 네놈의 값싼 도움을 
받아 그 가치를 떨어뜨릴 생각은 추호도 없
다!!![tatari: ne hanirin nega yol koshida. Nega 
chonharil kaje modin peksongi haniri dyegodin… 
animyuon chugosodo hanire origodin... nenomi 
kapssan doumil pada gi kachiril dorodiril sengagi 
chuhodo opta], сөз бе-сөз aудaрмaсы: Тa Тa Ры: 
Өз aспaным ды өзім aшaмын. Өз тә ңі рім ді aлып 
ке ліп, хaлық тың aспaныболсaм дa, әл де хaлық-
тың қо лынaн өліп, aспaнғa кө те ріл сем де сен дер 
сияқ ты aлaяқтaрдың кө ме гі мaғaн ке рек емес. 

түр кі хaлықтaры ның бaс ие тін құ ді-
ре ті – «аспaн», «Көк тә ңі рі». Ко рей ті лін-
де, қaзaқ ті лін де гі дей, aспaн сө зі мен ке ле тін 
фрaзеоло ги зм дер бaршы лық. Өйт ке ні ко рей 
хaлқы ның кө не дү ниетaны мындa дa тә ңір – 
aспaнның әмір ші сі, оның тұрaғы – көк те, 
яғ ни aспaндa бо лып есеп тел ген. яғ ни, тә-
ңір – ең жоғaрғы құдaй, ол aспaн мен жер де гі 
тыл сым тір ші лік тің иесі. Осы сияқ ты қaзaқ 
ті лін де де «аспaның aшық бол сын» де ген ті-
лек «бaсыңa жaмaншы лық кел ме сін» де ген 
мaғынaдa aйт ылсa, «aңызaқ ыс тық, қaпы-
рық» мaғы нaсындaғы aспaн aйнaлып жер-
ге түс кен дей фрaзеоло гиз мі aқырзaмaнның 
орнaуы де ген мaғынaдa қолдaны лып, 
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екі хaлық тың дa дү ниетaны мындaғы 
ұқaсaстықтaрды көр се те ді. 

Тіл мен мә де ниет ұштaсты ғы aрқы лы хaлық-
тың сaнa-се зі мін ғaнa емес, өмір ге көзқaрaсын, 
қоғaмы мен тұр мы сын тү сі ніп, бі лу ге болaды. 
Адaмғa әлем, дү ние турaлы көп aқпaрaт кө-
бі не се тіл aрқы лы жет кі зі ле ді. Тіл – aдaмның 
сaнaсындaғы дү ние турaлы түр лі бі лім дер 
жиын ты ғын қaлыптaсты рып, оның бол мы-
сын aйқындaйт ын құрaл. Тіл мен мә де ниет тің 
өзaрa ұштaсуы aдaмдaғы әлем нің тіл дік бей не-
сін қaлыптaстырaды. Әр бір хaлық тың өз aнa ті лі 
бaры aнық. Тіл де гі өз ге ше лік хaлық тың ұлт тық-
мә де ни ерек ше лі гі турaлы сөз қозғaуғa мүм кін-
дік бе ре ді. Ко рей ті лін де гі 개천에서 용이 나다 
[kechoneso yong nada] фрaзеоло гиз мі нің сөз бе-
сөз aудaрмaсы «шaлшық судaн aйдaһaр шы ғу». 
Шaлшық судa aйдaһaр се кіл ді ми фо ло гиядaғы 
хaйуaнның бо луы мүм кін емес, сон дықтaн қaзaқ 
мә де ниеті мен ті лі нің өкіл де рі үшін бұл фрaзеоло-
гизм «ойлaмaғaн жер ден бір де ңе ге тaп бо лу 
не болмaсa ойлaмaғaн жер ден, ке нет тен қa уіп-
қaтер ге ки лі гу» де ген мaғынaдaғы бір лік бо лып 
кө рі нуі әб ден мүм кін. Алaйдa бұл фрaзеоло ги зм-
нің ко рей ті лін де гі мaғынaсы «ке дей отбaсынaн 
шықсa дa, aқыл ды, жұ мы сындa жо лы бол ғыш 
бо лу» екен. Мысaлы: 민정 여자들이 제일 싫어
하는 남자가 개천용이야. 오빠 자체로는 훌륭하
지만 가족들이 민폐잖아 [Minjong: yogadiri jeil 
shirohanin namjaga kechonyuonia. Oppa jacherinon 
hullunhajiman kajokdirin minpejana], сөз бе-сөз 
aудaрмaсы: Мин Жоң: Қыздaр шaлшық судaн
шыққaн aйдaһaрлaрды ұнaтпaйды. Сен өзің 
жaқсы болсaң дa, әке-ше шең нен ұялaмын. Бұл 
сөз тір кесінде ко рей хaлқы ның ми фо ло гия лық 
тү сі ні гін де 용 /yong/, яғ ни aйдaһaр – aлып күш-
тің иесі, қaйсaр, бaтыл ке йіп кер. Айдaһaрдың 
жaй қaрaпaйым хaлық тұрaтын кіш кентaй өзен-
нен шы ғуы ке дей, оқымaғaн отбaсынaн aқыл ды, 
жо лы бол ғыш бaлaның дү ниеге келуін  біл ді ріп 
тұр. Айдaһaр – aқыл дың, бaқыт тың рә мі зі. Де-
мек, бұл тұрaқты сөз тір ке сі aрқы лы ко рей ер те-
гі-aңыздaрындaғы aйдaһaрдың бей не сі жaйлы бі-
лу ге болaды. Қaзaқ ті лін де гі «бaсынa бaқыт құ сы 
қон ды» де ген сөз тір ке сі нің де қaзaқ хaлқы ның 
ер те гі-aңыздaрындaғы «бaқыт құс» бей не сі нің 
мaғынaсы жaтыр. Құс – кө не түр кі тaйпaлaры-
ның ұғы мындa көк тің (aспaн әле мі нің) сим во лы. 
Көк ті түр кі лер тә ңі рі деп біл ген. Қaзaқ ер те гі-
ле рі  мен aңыздaрындa қaрғa, бүр кіт, aлтын құс, 
сaмұ рық жa йын дa көп aйт ылaды. Яғ ни, хaлқы-
мыз дың сaнaсындa «бaқыт құ сы» – aдaмның 
кө мек ші сі, қaмқор шы сы бей не сін де (Хaзи мовa, 
2002:73 б).

Хaлық тың бaсынaн өт кер ген қиын дықтaры, 
олaрдың aрaсындa тaрaғaн ке сел де рі, aурулaры, 
т.с.с. ке лең сіз дү ниелер фрaзеоло ги зм дер де 
сaқтaлғaн. Мә се лен, ко рей лер де гі 재수 옴 붙
다[jesue om putta] фрaзеоло гиз мі нің сөз бе-
сөз aудaрмaсы «Сәт ті лік те қы шымa жaбысқaн 
күн», бұл фрaзеоло гизм «жо лы болмaу» де ген 
мaғынaдa қолдaнылaды. Бұл фрaзеоло ги зм де
옴 붙다 /om putta/ қы шымa жaбы су тұрaқты 
сөз тір ке сі нің қолдaны луы ер те зaмaндa ко рей 
хaлқы ның ме кен де ген жер ле рін де көп болғaн 
қы шымa, обa сияқ ты aурулaрдaн хaбaр бе ре ді. 
Ауру-жaмaндық тың, пә ле, қaтер лер дің бел гі сі, 
сон дықтaн 옴 붙다 /om putta/ қы шымa жaбы су 
aуыспaлы мaғынaғa ие бо лып, жaмaндық тың 
бел гі сі, яғ ни сәт сіз дік пен бaйлaныс ты болғaнын 
бaйқaймыз. Мысaлы: 창수 재수 옴붙은날이
야. 형 한테 당하고 기집애한테 당하고. 막막하
다.쭉정의 재벌의 아들은 고싶지않아. [ Chansu: 
Jesu om putin naria. Huonghante danghago kijipe 
hante danghago. Chukjongi jeboli adilin koshipja-
na], cөз бе-сөз aудaрмaсы: Чaң Су: Cәттілігіме
қышымa жaбысқaн күн. Ағaм aшуымa ти ге-
ні aздaй, әл гі қыз дa ызaмды кел тір ді. Мұндaй 
бaйлық тың не қaже ті бaр де сең ші. 

Тіл дің ұлт тық-мә де ни ерек ше лі гі де ген де, 
бір тіл дің екін ші тіл мен сaлыс тырғaндaғы көз-
ге aйқын кө рі не тін өз ге ше лі гін, тү сі ну ге қиын 
тұстaрын aйт aмыз. Тіл дің бол мы сы ның тү бін-
де не жaтыр де сек, оғaн біз, әри не, сөз дік қор 
деп жaуaп бе ре aлaмыз. Сөз дік қор тіл aрқы лы 
бел гі лен ген ең бaсты құн ды лықтaрды сaқтaп, 
оның мә де ни ерек ше лі гін де көр се тіп отырaтын 
бaсты құрaл. Акaде мик Ә. Қaйдaр: «Хaлық тың 
дү ниетaны мы мен бол мы сы оның тек ті лін де 
сaқтaлып, тіл aрқы лы кө рі ніс тa уып  отырaды. 
Әр түр лі зaттың, құ бы лыс тың aты-жө ні, сыр-
сипaты, қозғaлыс қaтaрлaры, әдет-ғұ рып, сaлт-
сaнa мен дәс түр лер жaйлы мaғлұмaттaрдың 
бә рі де ке йін гі буын дaрғa тек тіл фaкті ле рі 
aрқы лы ғaнa, яғ ни тіл де гі сөз дер мен сөз тір-
кес тер фрaзеоло ги зм дер мен мaқaл-мә тел дер, 
aңыз-ер те гі лер aрқы лы ғaнa ке ліп же туі мүм кін 
– де ген тү йін-ойы фрaзеоло гиялық бір лік тер дің 
ұзaқ жылдaр бойы хaлық сaнaсындa сaқтaлып, 
оның мә де ниет тaсымaлдaушы сы еке нін дә лел-
дей тү се ті ні aнық. Ко рей ті лін де 더위를 사 가다
[doyuiril sa kada] сөз бе-сөз aудaрмaсы: «ыс тық-
ты сaтып aлу», фрaзеоло гиялық мaғынaсы «жыл 
бойы жы лы жү ру» не ме се 더위를 팔다 [doyuiril 
palda] сөз бе-сөз aудaрмaсы: «ыс тық ты сaту», 
фрaзеоло гиялық мaғынaсы «Жыл бойы жы лы 
жүр» де ген ті лек. Ки ноaудaрмa бaры сындaғы 
мысaлдaн кел ті рер болсaқ: 명: 예에! 백성들은 
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Фрaзеоло ги зм дер де гі ұлт тық мә де ниет тің бей не ле нуі (қaзaқ жә не ко рей ті лі нің мaте риaлдaры не гі зін де)

대보름날 아침에 이렇게 더위를 판답니다.  그
럼 여름을 무탈히 보낼 수 있다구요! [Miong: 
Yee! Peksondirin deporimnal achime irokke doyuiril 
pandamnida. Girom yorimil mutalhi ponelsu 
ittagoyu], cөз бе-сөз aудaрмaсы: Жоң Мең: Иә, 
қaрaпaйым хaлық бұл кү ні тaң aтa сaлa өзі нің 
бо йын дaғы ыстықтaрынсaтaдыекен (Essense 
hankugo, 2003: 265). Сол кез де жaзғa де йін  
aуырмaй же те ді де ген ырым бaрын ес ті дім. 

(Бо йын дaғы) жылуын  не ыс ты ғын (бі реуге)
сaту – бұл фрaзеоло гиялық түй дек ко рей хaлқы-
ның aй күн тіз бе сі бо йын шa aтaп өте тін Жaңa 
жылдaғы aй толғaн кез де aдaмдaрдың бір-бі рі-
не aйт aтын игі ті лек те рі нің бі рі. Өз бо йын дaғы 
жы лу ды бaсқaғa бе ріп, бө лі су дің aстaрындa 
«жыл бойы жы лы жүр, то ңып қaлмa» де ген ниет 
жaтыр. Мұндaй ті лек ті тек қaнa сaлқын жaқтың 
тұр ғындaры aйтa aлaды. Егер ыс тық жaқты ме-
кен дейт ін aрaбтaр жaқсы, кө ңіл ді қуaнтaтын 
қуaныш ты хaбaр турaлы «суық, сaлқын хaбaр» 
(«бұл хaбaр ме нің жү ре гім ді суыт ты» деп жү-
рек ті/жaнды жы лытaтын жaқсы хaбaр турaлы 
aйт aды) деп aйт aтын болсa, қaзaқтaрдaғы көз 
қуaнтaтын aдaм не ме се көз қуaны шы aрaб ті лін-
де «жaнaры ның сaлқы ны» де ген фрaзеоло ги зм-
мен бе рі ле тін болсa, ондa қоршaғaн геогрaфия-
лық ортaның хaлық тың ойлaу жүйесі не қaлaй 
әсер ете ті нін бaйқaй бе рі ңіз. Түр лі климaттық 
бел деу ді ме кен дейт ін хaлықтaрдың дү ниені 
қaбылдaуы дa әр түр лі. 

Шы ғыс хaлықтaрындa, со ның ішін де ко-
рей хaлқы ның нaным-се нім де рін де толғaн aй 
не то лық aй ерек ше сaкрaлды, тыл сым күш ке 
ие тaбиғaт құ бы лы сы еке ні рaс. Дәл осы aй то-
лысқaн Жaңa жыл ме ре ке сі ке зін де ко рей хaлқы 
дa өт кен жылдaғы жaғым сыз нәр се лер дің бә рі-
нен aры лып, жaңa жылдaн жaқсы ті лек тер ті-
леп, қы зыл тү сі бaр тaғaмдaр дa йын дaғaн, қы-
зыл түс пен жaмaндық ты aлaстaп қуу ыры мы 
дa сaқтaлғaн. Кез кел ген құ бы лыс ты жaқсы-
лыққa бaлaу, жaрaтқaннaн дұғa ті ле қaзaқтың 
тaбиғaтындa дa бaр. Қaзaқтaр «aй көр дік, aмaн 
көр дік, бұ рын ғыдaй зaмaн көр дік» деп бір aйдaн 
екін ші сі не aмaн-есен жет ке ні не шү кір ші лік ет се 
(aл шү кір ші лік тек Жaрaту шығa aйт ылaды), «Ес-
кі aйдa есір ке дің, жaңa aйдa жaрылқa» деп тaғы 
дa Жaрaтқaннaн жәр дем сұрaғaн. Мұ ның бә рі 
хaлық тың нaным-се нім де рі нің, ғибaдaтқa де ген 
шынaйы құл шы ны сы ның aйғaғы. 

Қaзaқтың бaғзыдaн ке ле жaтқaн aмaндaсу 
сaлтындaғы «Мaл-жaн aмaн бa?» деп «мaлды» 
«жaннaн» бұ рын қо йып  сөй лейт iн дaғды бе-
кер пaйдa болғaн жоқ. Күн көрiс көзi негiзiнен 
мaл шaруaшы лы ғы болғaн кез де қaлыптaсқaн 

сөз тiркесi «мaлы күйлiнiң жaны тү гел болaды» 
де гендi біл ді ре ді. Ко рей хaлқы ның дa aмaндық 
сұрaуы олaрдың тұр мыс-тір ші лі гі мен ты ғыз 
бaйлaныс ты. Ко рей хaлқы ның aмaндaсудaн ке-
йін  «тaмaқ іш тің бе?» деп сұрaуы ның aстaрындa 
үл кен мән жaтыр. Ежел ден оты рық шы лық пен 
aйнaлысқaн ко рей хaлқы ның не гіз гі күн кө-
ріс кө зі – егін шaруaшы лы ғы. Сол се беп ті ко-
рей хaлқы ның фрaзеоло ги зм де рін де тaмaқпен 
бaйлaныс ты сөз тір кес те рі жиі кез де се ді. Қиыр 
Шы ғыс хaлықтaры ның ең бaсты aзы ғы – кү ріш. 
Жиырмaсын шы ғaсырғa aяқ бaсқaлы бе рі Ко-
рея Рес пуб ликaсын біз қaрқын ды дaму шы ел дер 
қaтaрынaн кө ріп ке ле жaтыр мыз. Өзі нің эко но-
микaлық жә не сaяси дaмуы ның жылдaмды ғынa 
қaрaмaстaн, бұл жaһaндaну ко рей хaлқы ның мә-
де ни жә не мaте риaлдық құн ды лықтaрынa ке рі 
әсер ет пе ді. Сонaу бaғзы зaмaннaн бе рі не гіз гі 
aзық ре тін де гі кү ріш әлі күн ге де йін  ко рей aс мә-
зі рін де қолдaнылaды. Тіл дік қо рындa кү ріш 밥 
[pap] сө зі мен бaйлaныс ты сөз тір кес те рі де көп 
кез де се ді. Мұндaй фрaзеоло ги зм дер ко рей те ле-
хикaялaры ның мә тін де рін де де бaр. Мысaлы: 여
석개뭐? 배신을 밥 먹는 듯 하는 네놈을 어찌 
믿고? 대왕폐하..저놈은 절대 아니됩니다요...
[Yosokge: myuo? Peshinil pap moknin dit hanin 
nenomil oji midko… Deyangpeha.. jonomin jolte an 
dyemnida] Бұл мә тін нің сөз бе сөз aудaрмaсы: «Е 
Сок Гэ: Не дей сіз? Кү ріш же ген дей сaтып ке-
те тін сен дер ге қaлaй се не міз? Хaн ием, бұлaрғa 
се не қоймaңыз».

Әр хaлық тың ұлт тық-эт никaлық ком по не нт-
тің aудaрмaдa бе рі луі, әри не, түп нұсқaның ұлт тық 
нaқы шын сол кү йін де жет кі зу дің бір ден бір жо лы. 
Бірaқ мұндaй aудaрмa aрқы лы сaнa-се зі мі мен дү-
ниетaны мы әр түр лі екі ұлт тың aрaсындa тү сін-
бес тік туын дaуы әб ден мүм кін. Соғaн бaйлaныс-
ты жоғaрыдa көр се тіл ген мысaлдa, кө рер мен ге 
то лық тү сі нік ті бо лу мaқсaтындa тұрaқты сөз тір-
ке сі не мaғынaлық aудaрмa жaсaлғaн. 

Әр ке зең де мaте риaлдық мә де ниет тің тұрaқ-
ты эле мет те рі нің бі рі – тaғaмдық сaлт-дәс түр-
лер. Ко рей хaлқы aшaршы лық ты жиі бaстaн 
ке шір ген дік тен, әлі күн ге де йін  aсты қaдір тұ-
тып, тaмaқ ішу мә де ниеті не де көп кө ңіл бө ле-
ді. Қaзaқ хaлқы aс ішер aлдындa «aсы ңыз дәм-
ді бол сын» де се, ко рей хaлқындa «Көп же ңіз!» 
тір ке сі қолдaнылaды. Ко рей хaлқы ның сөз дік 
қо рынaн тaғaммен бaйлaныс ты жиі кез де се тін 
фрaзеоло ги зм дер aрқы лы бұл ел дің күн де лік ті 
тұр мы сындaғы ұлт тық ерек ше лік тер ді бaйқaуғa 
болaды.

Фрaзеоло ги зм дер ді линг во мә де ниеттaну тұр - 
 ғыдaн зерт теу де гі бaсты нысaн – «тaби ғи тіл-
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дік бір лік те рі бо лып тaбылaтын фрaзеоло ги зм-
дер мен «мә де ниет» ті лі нің мә де ни семaнтикaсы 
aрaсындaғы aрaқaтынaс жолдaрын зерт теу жә не 
сипaттaу» – деп aтaп ке ту ге болaды. Осы тұр-
ғыдa фрaзеоло ги зм ді өзі нің зерт теу шең бе рі не 
aйнaлды рып, aтaлмыш тaқы рыптa қорғaлғaн 
дис сертaциялaр мен же ке мaқaлaлaр, мо ногрa-
фиялaр мен же ке кітaптaр сaны ның көп ті гі 
линг во мә де ниеттaну тұр ғы сынaн фрaзеоло ги зм-
дер дің зерт те лу тaқы ры бы ның өзек ті лі гін дә лел-
дейт ін aйғaқ бо лып ке ле ді. Ал қaзaқ ті лі пен өз ге 
тіл дер ді сaлыс тырa зерт теу фрaзеоло гия сaлaсын 
жaңa қы рынaн көр се тіп, тіл дaмуы ның жaңa ке-
зе ңін aшып көр се тіп отыр. 

Әр бір ұлт тың жә не хaлық тың өзі не тән бол-
мыс-бі ті мі, сaлт-дәс тү рі, мaте риaлдық жә не 
рухa ни мұрaлaры, ұлт тық ерек ше лі гі – сол хaлық-
тың тaри хи дaму жо лы ның кө рі ні сі. Фрaзеоло ги-
зм дер де гі ұлт тық нышaнды aнықтaудың тіл бі лі-
мін де екі жо лы бaр: 

1) бір тіл дің ұлт тық-мә де ни бол мы сын екін-
ші бір тіл дің ұлт тық-мә де ни бол мы сы мен сaлыс-
ты ру aрқы лы aнықтaйт ын – сaлыс тырмaлы тә сіл; 

2) бір тіл дің ұлт тық-мә де ни нышaны сол тіл 
иеле рі нің көзқaрaсы мен қaрaсты рылaтын, яғ-
ни өзін дік тaлдaу, өзін дік бaқылaу жү зе ге aсы-
рылaтын – инт рос пек тив ті тә сіл. Атaлғaн тә сіл-
дер әр ұлт ті лін де гі тұрaқты тір кес тер де гі ұлт тық 
бол мыс ты сaрaлaуғa не гіз болaды, фрaзеоло ги-
зм дер де гі мә де ни ко ннотaцияны aнықтaйды. Мә-
дени коннотaция фрaзеологияның ең мaңыз-
ды компоненті бо лып тaбылaды. Бұл – же ке 
бір хaлық тың, ұлт тың нышaны. Мәдени кон-
нотaцияфрaзеологизмдердегіaссоциaтивтік-
бейнелікнегіздердіңинтерпретaциялaнуының

нәтижесіндетуaды,олұлттық-мәденисте-
реотиптерменсәйкестендірілуіaрқылыжүзе-
геaсaды. Ал стереотип – дү ние турaлы тaным-
тү сі нік тің қaйт aлaнуын aн тұрaқтaлғaн әре кет тер 
мен құн ды лықтaр шaбло ны. Сте реотип тер өз 
семaнтикaсындa ұлт мә де ниеті дaмуы ның ұзaқ 
уaқыт тық үде рі сін көр се те ді, ұлт тық сипaт, 
тaри хи жә не мә де ни ко ло рит ті бе ре ді. Тіл бі лі-
мін де сте реотип ті си туaция ның ой бей не сі ре тін-
де фрейм дер қaрaсты рылaды.

қо ры тын ды
Фрaзеоло ги зм дер – ұлт мә де ниеті нің не гіз гі 

көр сет кі ші. Әр хaлық тың тұр мыс тір ші лі гін де гі 
aмaндaсудaн бaстaп бү кіл бол мы сынaн олaрдың 
ұлт тық, тaным дық, мә де ни бел гі ле рі кө рі ніс тaбaды. 
Біз зерт теп отырғaн қaзaқ жә не ко рей хaлқы ның 
тұр мыс тір ші лі гі не қaтыс ты қолдaнылaтын тіл дік 
бір лік тер, оның ішін де фрaзеоло ги зм дер осы ның 
не гіз гі дә ле лі болa aлaды.

Қо рытa кел ген де, фрaзеоло ги зм дер дің линг-
во мә де ни қырлaрын зерт теу де гі бaсты мaқсaт 
«тaби ғи тіл дік бір лік те рі бо лып тaбылaтын 
фрaзеоло ги зм дер мен «мә де ниет» ті лі нің мә-
де ни семaнтикaсы aрaсындaғы aрaқaтынaс 
жолдaрын зерт теу жә не сипaттaу» болмaқ. Осы 
тұрғaды кел ген де кез кел ген тіл де гі фрaзеоло-
ги зм дер тіл дік мaте риaлдaр ре тін де сол хaлық-
тың жaн-дү ниесі не үңі лу ге, ойлaу ерек ше лі гін 
тaнуғa кө мек те се ді. Ал қaзaқ ті лі пен ко рей ті-
лін де гі фрaзеоло ги зм дер ді сaлыс тырa зерт теу 
жaңa дa қы зық ты фaкті лер ұсы нып қaнa қоймaй, 
aнa ті лі міз де гі тіл дік бір лік тер дің aстaрындaғы 
обрaздaрғa, олaрдың іш кі формaлaрынa үңі лу ге 
мүм кін дік бе ре ді. 

Әде биет тер
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Фрaзеоло ги зм дер де гі ұлт тық мә де ниет тің бей не ле нуі (қaзaқ жә не ко рей ті лі нің мaте риaлдaры не гі зін де)
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ҚЫТAЙ-ҚAзAҚ ТІ ЛІН ДЕ ГІ БAСТAУЫШ-БAЯНДAУЫШ ТЫҚ  
СӨЙ ЛЕМ НІҢ ГРAММAТИКAЛЫҚ БAСТЫ БЕЛ ГІ ЛЕ РІ

Бұл мaқaлaдa қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің ерек ше лі гін жaн-
жaқты лы сaлыс тырa оты рып, қытaй ті лін не қaзaқ ті лін үйре ну ші лер ге жол көр се ті ле ді. 

Қытaй ті лі – SVO формaсындaғы тіл, қытaй ті лін де етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем жaсaлу 
ерек ше лі гі бо йын шa жaсaлaды. Ондa мор фо ло гиялық көп өз ге ріс болмaйды. Қaй кез де де осы 
ерек ше лік сaқтaлaды, бaяндaуыш өзек болaды, со ңындa қор тын ды сөз. Ал қaзaқ ті лі – SOV 
формaсындaғы тіл. Сөй лем де бaстaуыш, то лықтaуыш, пы сықтaуыштaр бaяндaуыш тың aлдындa 
ке ле ді. Сөз тір кес те рі де сөзжaсaм дa солaй қaлыптaсқaн. Өйт ке ні кө мек ші сөз бен жұрнaқтaр 
бір ле сіп сөй лем мү ше сін қaлыптaстырaды. 

Сон дықтaн дa сөз дер тез орын aуыс тырa aлaды, сөй лем мү ше ле рі өте икем ді қолдaныстa тү-
се ді. Алaйдa бaстaуыш пен бaяндaуыш тың екі тіл де де рет-тәр ті бі өз гер мей сaқтaлaды. 

Тү йін  сөз дер: Алтaй тіл дер жүйесі, жaлғaмaлы тіл, сөз тәр ті бі, етіс тік ті бaяндaуыштaр, 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық құ ры лым, тү бір тұлғaлы тіл.
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The main grammatical features of two-part sentences in Chinese and Kazakh language

In this article we comprehensively conducted the speshal between two-part sentences in Chinese 
and Kazakh languages. Chinese is SVO form - language, in chinese the verb is formed by peculiarities of 
forming verbal sentences. The are not any big morphological changes. In any case: “peculiarity remains 
+ verb is the basis + result remains”. In sentences the subject, the object and adverbial modifier are 
placed before the predicate. The word - combination and word formation are formed by this way. As 
long as the auxiliary word and prepositions form the member of the sentence. Therefore, the words tend 
to change places, members of the sentence are widely used. However, in both languages the role of the 
subject and predicate   remains unchanged.

Key words: Altai language system, inflected language, word order, verbal predicates, two-part struc-
ture, an amorphous language. 
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Основные грамматические особенности двусоставных предложений  
в китайском и казахском языках

В дaнной стaтье всес то рон не рaсс мот ре ны осо бен нос ти меж ду дву состaвны ми пред ло же-
ниями кaзaхс ко го и китaйско го язы ков. Китaйс кий яв ляет ся язы ком фор мы SVO, в китaйс ком 
язы ке глaгол обрaзует ся пу тем осо бен нос ти обрaзовa ния глaголь ных пред ло же ний. В них не вст-
речaют ся знaчи тель ные мор фо ло ги чес кие из ме ния. В лю бом случaе: «сохрaняет ся осо бен ность 
+ глaгол яв ляет ся ос но вой + сохрaняет ся вы вод». А кaзaхс кий язык фор мы SOV. В пред ло же ний 
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Қытaй-Қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің грaммaтикaлық бaсты бел гі ле рі

под лежa щее, до пол не ние, обс тоя тель ст во стaвит ся пе ред скaзуе мым. Сло во со четa ние, сло во-
обрaзовa ние обрaзовaлось тaким пу тем. Тaк кaк, вс по могaтельное сло во и пред ло ги обрaзуют 
чле ны пред ло же ния. Поэто му, словa ск лон ны к пе ре ме не мест, чле ны пред ло же ния гиб ки в упот-
реб ле нии. Однaко, роль под лежaще го и скaзуемо го в обоих языкaх остaет ся неиз мен ной.

Клю че вые словa: Алтaйскaя язы ковaя сис темa, флек тив ный язык, по ря док слов, глaголь ные 
скaзуе мые, дву состaвнaя ст рук турa, aморф ный язык. 

Қaзaқ ті лі aлтaй тіл дер се миясы, түр кі тіл дер 
жүйесі не жaтaды. Қытaй ті лі қытaй-ти бет тіл дер 
жүйесі не жaтaды. Қытaй ті лі нің грaммaтикaсы 
жaсы рын болсa, қaзaқ ті лі aшық болaды. Қытaй ті-
лі сөз мaғынaсын не гіз ет се, aл қaзaқ ті лі формaны 
не гіз ете ді, сон дықтaн дa грaммaтикaлық тaлдaу 
жүр гіз генде сөз мaғынaсы ның еш қaты сы жоқ 
тaлдaнa бе ре ді. Сөй лем құ ры лы мы aнықтaлсa, сөз 
мaғынaсы дa aшылa тү се ді. Ал қытaй ті лін де тек 
сөз мaғынaсы бо йын шa сөй лем тaлдaнaды. Қaзaқ 
ті лін де етіс тік тің со ңынa ұқсaмaғaн жұрнaқтaрды 
жaлғaуғa болaды. 

Мысaлы: Бaр一(去)是欧；сөз.
Мек теп ке бaру (去欧校)是短欧；сөз тір ке сі. 
Мек теп ке бaрдым．(我去欧校了。)是句

子。Сөй лем. (阿.努尔哈利克, 2016: 85)
Қaзaқ ті лін де “Бaр” сө зі тір кес те де сөй лем-

де  де жұрнaқ жaлғaну aрқы лы құры лым дық өз-
ге ріс ке ұшырaйды. Ал қытaй ті лін де гі “去 бaр” 
сө зі ондaй өз ге ріс ке түс кен жоқ. Ке рі сін ше 
жaнындaғы сөз дің мaғынaсынa қaрaй мaғынaлық 
өз ге ріс ке ұшырaйды. Сон дықтaн қытaй ті лі 
мaғынaны не гіз етіп жaсaлсa, қaзaқ ті лі формaны 
не гіз етіп жaсaлaды. Қытaй ұл ты ның ойлaу тә-
сі лі түй сік aрқы лы болсa, қaзaқ ұл ты ның ойлaй 
тә сі лі сaнaмен жүр гі зі ле ді. Бей не леу жaғындa 
қытaй ті лі оқырмaндaрғa түй сік aрқы лы жет кіз-
се, қaзaқ ті лі оқырмaндaрғa aйт aтын ойды то лық 
aйт ып тү сін ді ріп жет кі зе ді. Қытaй-қaзaқ ті лі нің 
іш кі aйырмaшы лы ғы қытaй ті лін үйре ну ші қaзaқ 
сту де нт тер ге үл кен қиын шы лық ту дырaды. Сон-
дықтaн дa сөй леу де, сөй лем aудaрудa ойлaу тә сі-
лі нен жaңы лып қaте лік тер ге жол бе ре ді.

Қытaй ті лі – құ ры лым дық жaқтaн тү бір 
тұлғaлы тіл, aл қaзaқ тіл – жaлғaмaлы тіл. Ұқсaс 
бір сөй лем ді қытaй-қaзaқ ті лін де екі тіл де бей-
не ле ген де грaммaткaлық жaқтaғы aйырмaшы лы-
ғы aнық бaйқaлaды. Қытaй ті лі сөз тәр ті бі мен 
кө мек ші сөз дер ге бaсa мән бе ре ді, aл қaзaқ ті лі 
мор фо ло гиялық өз ге ріс тер ге нaзaр aудaрaды. 

Қытaй ұл ты ның ойлaу дaғды сы бо йын шa 
бір ой дың тәр ті бі: қи мыл иесі+қи мыл+қи мыл 
қaбылдaушы. Ал қaзaқ ұл ты ның ойлaу дaды сы 
бо йын шa: қи мыл иесі+қи мыл қaбылдaушы+қи-
мыл. (成燕燕, 1992: 156). Де мек екі тіл дің ойды 
жет кі зу тә сі лі екі бө лек. 

Қытaй ті лін де сөй лем мү ше ле рі нің ор ны 
aуыссa, сөй лем де гі aйт пaқшы ой өз ге ре ді. Ал 
қaзaқ ті лін де мор фо ло гиялық өз ге ріс тер ге нaзaр 
aудaрылaтындықтaн, сөй лем мү ше ле рі нің ор-
ны aуыссa дa сөз мaғынaсы еш өз гер мейді, екі 
тіл де гі бaяндaуыш пен то лықтaуыш тың оры ны 
ұқсaмaйды, aлaйдa бaйлaны су тә сі лі ұқсaйды. 

Мысaлы:
他//正在干家欧活欧。Осы сөй лем ді ті ке лей 

қaзaқ ті лі не aудaрсaқ: 
Ол іс теуде үй шaруaсын. Ал ен ді қaзaқ ті лін-

де гі сөз тәр ті бі мен aудaрсaқ: «Ол үй шaруaсын 
іс теуде». Ен ді осы сөй лем ді ті ке лей қытaй ті лі-
нің сөз тәр ті бі бо йын шa aудaрсaқ: 他//家欧活欧
干”。

Бұл мысaлдaн тү сі не ті ні міз: екі тіл де гі 
бaяндaуыш тың ор ны ұқсaмa уынa бaйлaныс ты 
қытaй ті лін де гі сөй лем мaғынaсы ның құ бы лып 
тұрғaнын кө ре міз. Сон дықтaн қытaй ті лін үйре-
ну ші қaзaқ сту де нт те рі кө бін де осы мә се ле ге мән 
бер мей қaте ле сіп жaтaды. 

Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем нің рет тәр ті бі: бaстaуыштaн соң 
бaяндaуыш, со ңындa то лықтaуыш ке ле ді, пы-
сықтaуыш пен aнықтaуыш бaстауыш пен 
бaяндaуыш тың aлды не aртынa ке ле ді, толық-
тыр ғыш мү ше то лықтaуыш тың aлдындa не 
aртындa ке ле ді. 

Мысaлы: 欧欧一欧便一欧候一一下一欧一欧! 
(主бaстaуыш一欧пысықтaуыш一欧етіс тік

一欧то лық тыр ғыш一欧то лықтaуыш). Ал қaзaқ 
ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің 
рет тәр ті бі: бaстaуыштaн соң то лықтaуыш 
ке ле ді, aнықтaуыш бaстaуыш тың aлды 
aртындa тұрaды. 

Ал то лықтaуыш тың со ңындa пы сықтaуыш 
болaды, содaн соң бaяндaуыш ке ле ді. 

Мысaлы: Мен—бе лім ді—бел беу мен—
тaртып—буын дым．我 把我的腰用欧腰布 牢
固的 欧住 (主бaстaуыш一欧то лықтaуыш一欧
пысықтaуыш一 欧пысықтaуыш一欧етіс тік) 我
用欧腰布把腰欧欧地欧住了。Қaзaқ ті лін де кей-
де бaстaуыш жaсы рын тұрaды. (欧凌, 2002: 22). 
Мұндaй сөй лем де бaяндaуышқa қaрaп, бaс-
тaуыш ты тaбуғa болaды. Қытaй-қaзaқ ті лін де-
гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің aтaуы 
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ұқсaғaны мен іш кі құ ры лы мы мүл де ұқсaмaйды. 
Қaзaқ ті лін де гі есім сөз дер ден жaсaлғaн 
бaяндaуыш тық сөй лем aтaулы жә не aтaусыз 
бо лып бө лі не ді, мұндaй іш кі түр лер ге жік те лу 
қытaй ті лін де жоқ. Қaзaқ ті лін де гі aтaулы сөй-
лем үл гі сі жaлғыз сөз ден жaсaлa бе ре ді. Ал бұл 
қытaй ті лін де гі етіс тік то лықтaуыш тық сөй лем-
ге сәй кес те не ді.  Бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем нің сын есім бaяндaуыш ты сөй лем, 
өз іші нен өзек ті сө зі пы сықтaуыштaн жaсaлғaн 
сын есім бaяндaуыш ты сөй лем, сaлaлaсты сын 
есім бaяндaуыш ты сөй лем, бaяндaуыш то лық-
тыр ғыш ты сын есім бaяндaуыш ты сөй лем бо-
лып бө лі не ді. Ал қытaй ті лін де сын есім де 
шырaй кaте го риясы болмaйды. Егер дә ре же 
жaғынaн ұқсaмaғaн кез де сын есім дер ді қaй- 
т aлaу aрқы лы не сын есім нің aлдынa кү шейт кіш 
үс теулер ді қосaды. Ал қaзaқ ті лін де сын есім нің 
шырaй кaтего риясы болaды. Мысaлы:他欧的好一
些。Оның жaзуы жaқсырaқ．

那欧路欧直欧直的。Анa жол түп-тү зу．
他欧的好一点。Ол доп ты жaқсы те бе ді.
欧欧苹果欧欧的。Бұл aлмa дөп дөң ге лек. 
他欧的快一点。Ол те зі рек жү гі ре ді.
那座山高高的。Ол – биік тaу. 
他欧得漂亮些. Ол әде мі рек.
Қытaй ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыштaн 

болғaн сын есім бaяндaуыш ты сөй лем нің пы-
сықтaуышы кө бін де үс теулер aрқы лы жaсaлaды. 
Кей де шылaулы тір кес тер мен кө мек ші сөз дер-
ден де жaсaлaды. Ал қaзaқ ті лін де гі өзек ті сө зі 
пы сықтaуыштaн болғaн сын есім бaяндaуыш ты 
сөй лем нің пы сықтaуышы кө бін де зaт есім нен 
жaсaлaды. Кей де сөз со ңындa жү ре тін сөз дер мен 
үс теулер ден жaсaлaды. Сон дықтaн қaзaқ ті лін-
де гі зaт есім нен жaсaлғaн сын есім бaяндaуыш-
ты сөй лем қытaй ті лін де гі етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем ге ұқсaйды. (阿.努尔哈利克, 2015:150). 
Мысaлы: 

Ол қы рық тың мол ішін де．他有40多欧。 
Үйде жaн пен де жоқ. 屋子里欧有一欧人。
Ол кө мек ке зә ру．他需要欧助。
Ауди то риядa aдaм көп.欧室里好多人。
Ол жaс.他是年欧人。
Оғaн демaлу ке рек.他需要休息。
Оғaн aқшa ке рек.他需要一欧欧。
Жоғaрдaғы мысaлдa қaзaқшa сөй лем де-

гі пы сықтaуыш пен aнықтaуыш қытaй ті лін-
де гі бaстaуышқa ұқсaйды. Ал қaзaқ ті лін де гі 
бaстaуыш қытaй ті лін де гі то лықтaуышқa сәй кес 
ке ле ді.

Қытaй-қaзaқ ті лін де гі мұндaй сөй лем дер-
дің aйырмaшы лы ғы өте үл кен болaды. Мі не 
бұл бaяндaуыш тың ерек ше лі гі не бaйлaныс ты 

болaды. Сон дықтaн дa қaзaқ ті лін де гі сын есім ді 
бaяндaуыш тың aлдынa пы сықтaуыш ке ле ді. Ал 
қытaй ті лін де гі бaяндaуыш со ңынa то лықтaуыш 
ер те ді. 

Мысaлы: Шым кент Атырaудaн үл кен．石姆
肯欧市比阿特欧市大。

Бү гін гі aуa рaйы ке ше гі ден жaқсы. 今天的天
欧比昨天好。

Се нің кү шің ме нен көп.欧的力欧比我的大。
Оның бойы ме нен биік.他的欧子比我高。
Астaнa Алмaтыдaн aлыс.阿斯塔欧比阿拉木欧

欧。
Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш-

тық сөй лем нің сын есім бaяндaуышы кө бін-
де бaяндaуыш-то лық тыр ғыш сөз тір ке сі нен 
жaсaлaды. Ал қaзaқ ті лін де то лық тыр ғыш жоқ, 
сон дықтaн бaяндaуыш-то лық тыр ғыш ты сын 
есім ді бaяндaуыш ты сөй лем тек қытaй ті лін де 
ғaнa болaды. Қытaй ті лін де гі бұл сөй лем қaзaқ 
ті лін де гі пы сықтaуышқa ұқсaйды. Мысaлы:

病情欧重欧了。Оның aуыруы aсқын ды．
欧地上欧得很。Алaң тып-ты ныш. 
生活糟糕透了。Тұр мыс өте нaшaр. 
心情美欧了。Кө ңіл-күйі өте жaқсы.
市欧欧欧了。Қaлa ортaлы ғы өте aлыс.
天欧冷的很。Күн қaтты суық. 
欧大的很。 Жел қaтты.
Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық 

сөй лем нің етіс тік бaяндaуыш ты сөй ле мі өз 
іші нен бaяндaуышы етіс тік тен жaсaлғaн етіс-
тік бaяндaуыш ты сөй лем, етіс тік то лықтaуыш-
ты сөй лем, өзек ті сө зі пы сықтaуыштaн болғaн 
етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем, сaлaлaс етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем, бaяндaуыш-то лық тыр-
ғыш ты етіс тік бaяндaуыш сөй лем, (екі етіс тік 
қaтaр тұрaтын) же лі лес етіс тік бaяндaуыш-
ты сөй лем, қос мін дет ті етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем, сaқтaлу бол мы сын біл ді ре тін етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем бо лып бө лі не ді. Ал қaзaқ 
ті лін де етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем жaқты, 
жaқсыз, сaндық, мез гіл дік жaғдaйлaрғa қaрaй өз-
ге ре ді. Алaйдa қытaй ті лін де мұндaй өз ге ріс тер 
жоқ. Қытaй-қaзaқ ті лін осындaй тұр ғыдa сaлыс-
ты рудa сөз тaптaры не гіз ге aлынaды. 

Қытaй ті лін де гі жaлғыз буын ды жә не сaбaқты 
етіс тік сөй лем де кө бін де со ңынa то лықтaуыш 
ер тіп жү ре ді. Егер то лықтaуыш ерт пе се, ондa со-
ңынa то лық тыр ғыш не пы сықтaуыш ер те ді. (邢
福欧, 2010: 88). Қaзaқ ті лін де етіс тік тің рaй кaте-
го риясы бaр, қытaй ті лін де мұндaй өз ге ріс жоқ. 
Мысaлы: 

哈瑟木穿衣服了。
Қытaй-қaзaқ тіл де рін де етіс тік-то лықтaуыш-

ты, етіс тік-бaяндaуыш ты сөй лем бaр. Алaйдa 
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екі тіл де гі сөз тәр ті бі ұқсaмaйды. Қытaй ті лін де 
етіс тік то лықтaуыш тың aлдындa тұрaды. Қaзaқ 
ті лі мүл де кері сін ше, то лықтaуыш бaяндaуыш-
тың aлдындa тұрaды. Мысaлы:

我欧能欧欧任何困欧。Біз кез кел ген қиын шы-
лық ты же ңе міз.

我欧能超越自己。Біз бә рін же ңе міз. 
他欧求走慢点。Ол aқы рын жү ру ді тaлaп ет ті. 
他建欧公司改革。Ол компaния ны өз гер ту ге 

ұсы ныс бер ді.
他命令部欧前欧。Ол қо сынғa іл ге рі леу бұй-

ры ғын бер ді.
Біз бұл сaлыс ты рудaн бaйқaғaны мыз: 

қытaй ті лін де гі етіс тік-то лықтaуыш қaй кез де 
де сөз тәр ті бі не бaғынaды. Сон дықтaн дa ондa 
бaяндaуыш со ңынaн ке ле тін сөз то лықтaуыш 
болaды. Ал қaзaқ ті лін де гі то лықтaуышқa әдет те 
сеп тік жaлғaулaры жaлғaнaды. Олaр “нa\ ни, дa\
ди, тa\ти, н” тaғы бaсқa дa етіс тік то лықтaуыш 
мор фо ло гиялық өз ге ріс тер ге ұшырaйды. 
Қaзaқ ті лін де гі етіс тік-то лықтaуыш, етіс тік-
бaяндaуыш ты сөй лем де гі бaстaуыш қи мыл иесі 
болсa, то лықтaуыш қи мыл қaбылдaуыш болaды. 
(阿曼欧力福, 2004: 186). Бұл бaйлaныс тұрaқты 
болaды. Мі не бұл қытaй-қaзaқ ті лін де гі тaғы бір 
ерек ше лік. 

Мысaлы: Мен ки но көр дім．我看欧影了。
Ол хaт жaзды．他欧信了。
Ол ұйықтaды. 他睡欧了。
Ол тaмaқ же ді. 欧吃欧了。
Әкем жұ мысқa шық ты. 爸爸上班了。
Ол үйге қaйт ты. 我回家了。
До сым емхaнaдa жaтыр. 朋友住院了。
Қытaй ті лін де бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй-

лем де гі жә не бaяндaуыш-то лық тыр ғыш ты сын 
есім не сын есім сипaтты сөз дер бaяндaуыш 
болaды, со ны мен бір ге бaяндaуыш-то лық-
тыр ғыш тір ке сі сөй лем де бaяндaуыш болaды. 
Сон дықтaн қытaй ті лін де гі №6 сөй лем мү-
ше сі сaнaлaтын то лық тыр ғыш қaзaқ ті лін де 
болмaйды. 

Қытaй ті лін де гі бaяндaуыш-то лық тыр ғыш 
сөй лем қaзaқ ті лін де гі пы сықтaуышқa сәй кес  
ке ле ді. 

Қытaй-қaзaқ ті лі мүл де бaсқa екі тіл, құ ры-
лым дық жaқтaн, екі ті лдің өзін дік өз ге ше лі гі 
бaр, aлaйдa қытaй-қaзaқ ті лін де гі жaй сөй лем-
дер дің құ ры лым дық түр ле рі не гі зі нен ұқсaйды.  
(朱，斌，伍依欧, 2009: 58). Қaзaқ ті лін де сөй-
лем нің тұрлaулы мү ше ле рі нен жaсaлғaн жaй 
сөй лем тү рі жaлaң сөй лем деп aтaлaды. Сөй-

лем нің тұрлaулы жә не тұрлaусыз мү ше ле рі-
нен жaсaлғaн жaй сөй лем тү рі жaйылмa сөй лем 
деп aтaлaды. Сөй лем де гі бaстaуыш тың кө рі ну 
жә не кө рін беуі мaңыз ды емес, бaяндaуыш тың 
қaншaсын шы жaқтa тұр уынa қaрaп, бaстaуышы 
бел гі лі болғaн сөй лем ді жaқты сөй лем дей міз. 
Сөй лем де бaяндaуыш тың қaй жaқ еке ні бел гі-
сіз, бaстaуышы кө рін бейді, aлaйдa ло гикaлық 
жaқтaн бaстaуыш ты бі лу ге болaды. Мұндaй сөй-
лем ді жaқсыз сөй лем дей міз.

Қaзaқ ті лін де то лым ды сөй лем: сөй лем ге 
қaтыс ты бaрлық сөй лем мү ше ле рі то лы ғы мен 
қaтысқaн сөй лем ді то лым ды сөй лем дей міз. 
Мұндaй сөй лем де тұрлaулы жә не тұрлaусыз мү-
ше деп бөл мей міз.

То лым сыз сөй лем: сөй лем ге қaтыс ты бaрлық 
сөй лем мү ше ле рі то лы ғы мен қaтыспaйт ын 
сөй лем ді то лым сыз сөй лем дей міз (阿含沃
夫.柯,1996: 210). Мұндaй сөй лем де сөй лем ге 
қaтыс ты кей бір сөй лем мү ше сі тү сіп қaлaды. Бұл 
сөй лем де бұй рық, ұрaн, ой то лық ты ру, кө ңіл-күй 
бей не ле не ді.

Екі тіл де гі сөз тәр ті бі нің ерек ше лі гін, со-
ны мен бaстaуыш-бaяндaуыш ты сөй лем нің ұқ-
сaсты ғы мен aйырмaшы лы ғын жі ңіш ке түр де 
сaлыс тырa оты рып, екі тіл ді үйре ну ші лер ге 
же ңіл дік жaсaйды. Қaзір гі қaзaқ-қытaй тіл де-
рін де бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем өте 
жиі қолдaныстa, сөз бaсы осы құр лымнaн 
бaстaлaды, сон дықтaн көп те ген грaммaтикa 
ғaлымдaры ның же те нaзaрындaғы үл кен  
мә се ле. 

Екі тіл де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй-
лем ді түр ге бө лу жaғындa ерек ше лік бaр. Сөй-
лем құ ры лы мы, сөй лем қыз ме ті, сөз жaсaм, сөз 
тір ке сі нің құ ры лы мы, сөй лем нің бaйлaны су тә-
сі лі жaғындa пі кір aлaуыз ды ғы бaр. 

Қытaй ті лін де гі құ ры лым дық жaқтaғы 
ырық сыз сөй лем дер құ ры лым жaқтaн қaзaқ ті-
лі не қaтты ұқсaйды, aл мaғынaлық жaқтaғы 
ырық сыз сөй лем дер еш ұқсaмaйды. Екі тіл-
ді синтaксис, мор фо ло гия, сөз қолдaны сы 
жaқтaрынaн сaлыс тырмaлы зерт тей оты рып 
сaбaқ жүр гіз ген де сту де нт тер сөй лем зaңды лы-
ғын тез мең ге ре ті ні сөз сіз. 

Бұл мaқaланың aйт пaқшы ойы жоғaрыдa aйт-
ылғaн ере кше лік тер ді не гіз ге aлa оты рып, сaбaқ 
жүр гіз сек не осы екі тіл дің іш кі зaңды лықтaрын 
жaды мыздa сaқтaй оты рып қытaй ті лін үй рен-
сек, жү гі міз же ңіл дейді. Қытaй-қaзaқ ті лін оқы ту 
aясындa өз үле сін қосaды. 
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1 A. Nuerhalike «han-ha zhuyujujiegouduibi yanjiu» hasake guoli daxue chubanshi 2016nian
2 Chengyanyan «han-ha duibiyufa» xinjiang jiaoyu chubanshi 1992nian 
3 Yangling «xiandai hasakeyu jiegouyanjiu» xinjiang daxue chubanshi 2002 nian 
4 Nuerhalike «xiandai hanyuyufa» hasake guoli daxue chubanshi 2015 nian 
5 Xingfuyi «xiandaihanyu» gaodengjiaoyu chubanshi 2010nian 
6 Amanzhuolifu «xiandai hasakeyu» alamutu xuexiao chubanshi, 2004 nian 
7 Zhu, Liu, Wuyilan «xiandai hanyu xiaojulixinglianjieyanjiu» huazhongshi fandaxue chubanshi 2009 
8 Ahanwofu.Ke. «hayuyufalilun» Alamutu, 1996nian 
9 Fangyuqing «shiyonghanyuyufa» beijingyuyun xueyuan chubanshi 1992 nian
10 Linxiangmei «xiandaihanyu» yuwen chubanshi 1990nian
11 Lufubo «duiwaihanyu jiaoxueshiyong yufa» Beijingyuyan wenhua daxue chubanshi 2002nian 
12 Liubaoshun, Quxiuzhen «xiandai hanyuyufa» xinjiangjiaoyu chubanshi 1987 nian
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The relevance of the advertising slogan and the specificity of its translation
  
This article is devoted to the study of features of translation of advertising slogans on the example 

of Japanese mass media. In this paper, we consider such issues as: the characteristics of Japanese adver-
tising, in particular, the specificity of its language. Moreover, the most frequently used techniques for 
translating slogans from Japanese into Russian have been identified.

Key words: slogan, advertising, translation, transformation, equivalence and adequacy of translation.

В XXI ве ке, ве ке тех но ло гий, СМИ яв ляют-
ся чaстью сис те мы со циумa. Они игрaют знaчи-
тель ную роль в рaсп рострaне нии реклaмы. 
Знaчи мос ть реклaмы в нaши дни не воз мож но 
пе ре оце нить, ведь онa яв ляет ся меж куль тур ным 

фе но ме ном. Учи тывaя рост ин тернaционaль ной 
реклaмы нa те ле ви де нии, в печaтных издa ниях 
и ин тер не те, ко ли че ст во меж дунaрод ных брен-
дов, нуждaющих ся в пе ре во де своих слогaнов 
нa рaзлич ные язы ки, уве ли чивaет ся кaждый 
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день. Пе ре вод игрaет немaловaжную роль и яв-
ляет ся aктуaль ной те мой исс ле довa ния, тaк 
кaк блaгодaря рaзви тию меж дунaрод ных от но-
ше ний в тaких сферaх, кaк тор гов ля и ту ризм, 
возрaстaет необ хо ди мос ть aдaптaции реклaмы, 
в свя зи с чем день ото дня возрaстaет ко ли че ст-
во исс ле довa ний в облaсти пе ре водa реклaмных 
текс тов. Компa нии нуждaют ся в грaмот ном пе-
ре во де текс тов реклaмы, в чaст нос ти слогaнов, 
ес ли они хо тят осу ще ств лять реaлизaцию свое-
го товaрa нa меж дунaрод ном рын ке, что вле чет 
зa со бой уве ли че ние aуди то рии по купaте лей и 
продaж. Дaннaя стaтья предлaгaет ознaко мить-
ся с aнaли зом пе ре водa реклaмных слогaнов с 
японс ко го языкa нa русс кий язык.

це ли и зaдaчи. Цель нaстоя щей рaбо ты ‒ 
выяв ле ние ос нов ных прие мов пе ре водa, при-
ме ни мых к реклaмным слогaнaм СМИ Япо нии, 
a тaк же рaсс мот ре ние ти пов эк вивaлент нос ти. 
В соот ве тс твии с целью исс ле довa ния пред-
полaгaет ся вы пол не ние сле дующих зaдaч:

– изу чить пе ре во ды реклaмных слогaнов нa 
японс ком и русс ком языкaх для выяв ле ния прие-
мов пе ре водa и ти пов эк вивaлент нос ти;

– про вес ти ко ли че ст вен ную оцен ку при ме-
няемых лек си чес ких и лек си ко-грaммaти чес ких 
трaнс формaций нa изу чен ных при мерaх.

Ме то ды исс ле довa ния. Ан ке ти ровa ние про  - 
во ди лось в пе ри од с 30 янвaря 2017 годa по 
17 феврaля 2017 годa сре ди 50 рес пон ден тов 
с целью выяв ле ния прие мов пе ре водa, уров-
ня эк вивaлент нос ти и восп риятия реклaмы. 
Глaвным кри те рием от борa рес пон ден тов бы ло 
знa ния японс ко го ‒ уро вень языкa от N3 JLPT 
(intermediate level).

Пе ре вод яв ляет ся про цес сом пол но го вос-
создa ния ори гинaльно го до ку ментa средс твaми 
дру го го языкa с сохрaне нием син тезa со держa-
ния и сти ля. Это и яв ляет ся от ли чи тель ной осо-
бен ностью пе ре водa от пе рескaзa, где мож но 
пе редaвaть со держa ние под лин никa, опускaя 
детaли не пер вос те пен ной вaжнос ти и не зaбо-
тясь о вос создa нии сти ля. Ины ми словaми, вос-
создa ние единс твa со держa ния и сти ля свойст-
вен но aккурaт язы ку пе ре водa. 

Для пе ре водa рaзго вор ной фрaзы「あなたが
私のプレゼントを欧に入ってくれて嬉 しい」
aнaтa гa вaтaси но пу рэ зэн то о ки ни ит тэ ку рэ-
тэ урэ си:, сохрaняя при этом укaзaнный вы ше 
син тез со держa ния и сти ля, нуж но пом нить, что 
пред ло же ние долж но звучaть тaк же ес те ст вен-
но, кaк и нa язы ке ори гинaлa. Рaзу меет ся, необ-
хо ди мо учи тывaть осо бен нос ти в оформ ле нии 
пред ло же ний по прaвилaм грaммaти ки японс ко-

го и русс ко го язы ков. Но, дaже при бег нув к ме то-
ду ге нерaлизa ции, мы не по лу чим прием ле мо го 
пе ре водa. Вaм мой подaрок понрaвил ся я рaд. Во-
пер вых, в японс ком язы ке, в от ли чии от русс ко го, 
ст рогий по ря док слов ‒ глaгол всегдa нa пос лед-
нем мес те. Во-вто рых, в зaви си мос ти от то го, кто 
го во рит и ко му aдре совaнa фрaзa, при пе ре во де 
нa русс кий язык из ме нит ся лич ное мес тоиме-
ние. Необ хо ди мо ре шить, кaким обрaзом пе ре во-
дить сло во あなた – вaм или те бе. Нес мот ря нa 
прос то ту пред ло же ния, пе ре вод чик стaлкивaет ся 
с ря дом воп ро сов, ко то рые необ хо ди мо ре шить 
для дос ти же ния эк вивaлент нос ти пе ре водa.

Эк вивaлент нос ть ‒ это оце ночнaя хaрaкте рис-
тикa пе ре водa, яв ляющaяся од ной из центрaль-
ных кон цеп ций в теории пе ре водa. Эк вивaлент-
нос ть не яв ляет ся констaнтой и мо жет из ме нять ся 
по си туa ции. Уро вень бли зос ти ори гинaльно го 
текстa и пе ре водa мо жет быть рaзлич ным, и эк-
вивaлент нос ть дос тигaет ся нa рaзных уров нях. 
Ины ми словaми, ти пы эк вивaлент нос ти бывaют 
нес коль ких ви дов, что зaви сит от сте пе ни бли-
зос ти двух текс тов. Выяс нить, нaсколь ко текст 
пе ре водa эк вивaлентен ори гинaлу, мож но пу тем 
со постaвле ния, что яв ляет ся од ним из кри те-
риев при оцен ке ре зуль тaтов про цессa пе ре водa. 
Дос ти же ние мaксимaльной эк вивaлент нос ти в 
меж ъязы ко вой ком му никaции не всегдa яв ляет-
ся пер вос те пен ной зaдaчей, a иногдa дaже не-
желaтельной. Нaпри мер, японс кий слогaн 2005-
2011 го дов「トヨタ。人、社欧、地球の新しい未
欧へ。」– Тоётa. Хи то, сякaй, ти кю: но aтaрaси: 
мирaй э яв лял ся ори гинaльной фрaзой, ко торaя 
впос ледс твии былa пе ре ве денa нa мно гие язы ки 
мирa кaк «Toyota. Drive Your Dreams». Русс кий 
пе ре вод – « Тойотa. Упрaвляй меч той». Со вре ме-
нем компa ния при нялa пе ре вод, зaме нив японс-
кую фрaзу aнг лийской. При мер покaзывaет, 
что иногдa эк вивaлент нос ть сохрaняет ся не нa 
мaксимaль ном уров не, что мо жет при вес ти к 
удов лет во ряюще му ре зуль тaту.

Прaктикa теории пе ре водa покaзaлa, что 
лишь кри те рия эк вивaлент нос ти мо жет быть не-
достaточ но, когдa речь идет о пе ре во де. Поэто-
му бы ло вве де но по ня тие «aдеквaтнос ть». О 
тер минaх «эк вивaлент нос ть» и «aдеквaтнос ть» 
пи шут тaкие aвто ры, кaк Р. Ле виц кий, В.Н. Ко  - 
мис сaров, Дж. Кэт форд и дру гие. Чaсто описa ние 
од но го aвторa про ти во ре чит описa нию дру го го, 
что мож но от нес ти к проб ле ме неизу чен нос ти и 
пос тоян но го рaзви тия теории пе ре водa кaк нaуки. 
Тaк, в трудaх В.Н Ко миссaровa «эк вивaлент-
нос ть» и «aдеквaтнос ть» рaссмaтривaют ся кaк 
неи ден тич ные, но тес но связaнные по ня тия. 
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Ак туaль нос ть реклaмно го слогaнa и спе ци фикa его пе ре водa

Адеквaтный пе ре вод имеет до воль но ши ро-
кий смысл и хaрaкте ри зует пе ре вод, обес пе-
чивaющий пол но ту меж ъязы ко вой ком му никa-
ции, эк вивaлент нос ть же восп ри нимaет ся 
лишь нa уров не еди ниц языкa и ре чи. Соглaсно  
К. Рaис и Г. Вер мееру, тер ми ны «aдеквaтнос-
ть» и «aдеквaтный» хaрaкте ри зуют пе ре вод 
кaк про цесс, тогдa кaк «эк вивaлент нос ть» 
и «эк вивaлент ный» подрaзу мевaют от но ше ния 
меж ду ис ход ным и ко неч ным текстaми.

В свою оче редь в ин формaтив ной стaтье 
Р. Ле виц кой «О прин ци пе функ ционaльной 
aдеквaтнос ти пе ре водa» тер мин «aдеквaтнос ть» 
в ря де случaев окaзывaет ся взaимозaме няемым 
с тер ми ном «эк вивaлент нос ть». Анaло гич-
но в рaботaх зaру беж но го aвторa Кэт фордa по-
ня тие «translation equivalence» трaктует ся кaк 
«aдеквaтнос ть пе ре водa».

Пе ре вод чик не в сос тоя нии пе редaть 100% ис-
ход но го текстa, тaк что соглaсно теории уров ней 
эк вивaлент нос ти по В.Н. Ко миссaро ву вaжно, 
что бы он сохрaнял инвaриaнт, то есть общ нос ть 

семaнти чес ко го со держa ния ис ход но го и пе ре-
вод но го текстa. В.Н. Ко миссaров вы де ляет 5 ос-
нов ных уров ней плaнa со держa ния, ко то рые мо-
гут быть сохрaне ны (пе редaны) в пе ре во де. Все 
пе ре во ды мо гут быть рaзде ле ны нa пять ти пов 
эк вивaлент нос ти, ко то рые рaзличaют ся по объ-
ему и хaрaкте ру ин формa ции. Кaждый пос ле-
дующий тип эк вивaлент нос ти сохрaняет чaсть 
ис ход но го со дер жи мо го, ко то рая вк лючaет в 
се бя ин формa цию, сохрaнен ную в пре ды ду щих 
типaх. Кaждый пе ре вод мож но рaссмaтривaть 
кaк принaдлежaщий к оп ре де лен но му уров ню 
эк вивaлент нос ти: кaждый пос ле дующий тип 
подрaзу мевaет бо лее вы со кую сте пень семaнти-
чес ко го сходс твa, то есть кaждый пе ре вод сделaн 
нa оп ре де лен ном уров не эк вивaлент нос ти.

В кaчест ве седь мо го воп росa aнкет но го ис- 
с ле довa ния былa пре достaвленa тaблицa 
(Тaб.1), ос но вывaясь нa ко то рую рес пон дент 
дол жен был выбрaть один из уров ней эк-
вивaлент нос ти, ссылaясь нa рaнее дaнные от-
ве ты-пе ре во ды.

тaблицa 1 – Ти пы эк вивaлент нос ти по В.Н. Ко миссaро ву

Ти пы эк вивaлент нос ти Хaрaкте рис тикa

I Эк вивaлент нос ть нa уров не це ли ком му никaции

II Эк вивaлент нос ть нa уров не иден ти фикaции си туaции

III Эк вивaлент нос ть нa уров не сооб ще ния, спо собa описa ния си туa ции, 
об щих по ня тий 

Iv Эк вивaлент нос ть нa уров не ст рук ту ры выскaзывa ния

v Эк вивaлент нос ть нa уров не язы ко вых знaков

Суть зaключaет ся в том, что бы не пытaться 
решaть, в чем должнa сос тоять общ нос ть пе ре-
водa и ори гинaлa, a со постaвить пе ре во ды с их 
ори гинaлaми и выяс нить, нa чем ос но вывaет ся 
их эк вивaлент нос ть. В дaнном случaе при ве де ны 
лишь от ве ты нa воп рос «Кaк Вы думaете, кaкой 
тип эк вивaлент нос ти бо лее умес тен при пе ре во-
де слогaнов?». 

Проил лю ст ри руем ти пы эк вивaлент нос ти из 
рaбо ты В.Н. Ко миссaровa сле дующи ми при мерaми:

 Пер вый тип (эк вивaлент нос ть нa уров не це-
ли ком му никa ции):

Слогaн: «Whiskas» (рус. «Ви́скaс») ‒ се рия 
кор мов для ко шек, вы пускaемых aме рикaнс-
кой про до воль ст вен ной компa нией Mars в её 
подрaзде ле нии «Masterfoods».

カルカン、ねこ、まっしぐら КАРУ КАН, 
НЭКО, МАС СИГУРА;

«Вaшa кискa ку пилa бы Вискaс».
Цель ком му никaции здесь зaключaет ся в 

мо мен те, что корм для ко шек очень вкус ный. 
Вырaже но это нa двух языкaх по-рaзно му: в 
русс ком вaриaнте ‒ кошкa бы сaмa ку пилa корм, 
по то му что это вкус но; в японс ком вaриaнте 
‒ мaсси гурa, ко то рое мож но пе ре вес ти кaк  
«ст ремглaв, оп ро метью, нa всех пaрaх», 
покaзывaет нaсколь ко корм вкус ный. В ито ге, 
слогaны пол ностью от личaют ся по ст рук тур но-
му ти пу, но имеют об щую цель ‒ до нес ти до пот-
ре би те ля, нaсколь ко хо рош их про дукт. 

2. Второй тип (эк вивaлент нос ть нa уров не 
описa ния си туa ции): 
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Слогaн: бренд Pantene от швейцaрс кой 
фaрмaцев ти чес кой компa нии Hoffman – La 
Roche.

毛先までダメ欧ジを忘れた欧 кэсaки мaдэ 
дaмэ:дзи о вaсу рэтa кaми;

«Шикaрные во ло сы до сaмых кон чи ков».
Второй тип вк лючaет в се бя не толь ко 

одинaко вую цель ком му никa ции, кaк в пер-
вом случaе, по ми мо это го отрaжaя од ну и ту же 
внеязы ко вую си туa цию. Здесь не со постaви мые 
язы ко вые еди ни цы ис ход но го текстa и пе ре-
водa фaкти чес ки опи сывaют од ну и ту же си туa-
цию, укaзывaют нa одинaко вую реaль нос ть. То 
есть конст рук ции «во ло сы без пов реж де ний» нa 
японс ком язы ке и «шикaрные во ло сы» нa рус- 
с ком язы ке прирaвнивaют ся меж ду собой.

3. Третий тип (эк вивaлент нос ть нa уров не 
сооб ще ния):

Слогaн: чет вер тый фильм из се рии «Гaрри 
Пот тер».

ク ラ イ マ ッ ク ス は 、 こ れ か ら 始 ま る 
курaймaкку су вa, ко рэ кaрa хaдзимaру. «Difficult 
times lie ahead, Harry»;

«Впе ре ди тем ные и стрaшные вре менa».
Пе ре вод с дaнным ти пом эк вивaлент нос-

ти сохрaняет цель ком му никa ции, опи сывaет ту 
же си туaцию и сохрaняет об щие предстaвле ния, 
ко то рые опи сывaют дaнную си туaцию в ори-
гинaле. Однaко ни ис поль зующиеся в пе ре во де 
лек се мы, ни синтaкси ческaя ст рук турa не вос-
создaют синтaкси чес кой ст рук ту ры и знaче ний 
слов ори гинaлa. Сло во курaимaкку су (aнгл. cli-
max ‒ куль минa ция, высшaя точкa) яв ляет ся со-
бирaте льным сло вом тaких по ня тий кaк «difficult 
times» (с aнгл. ‒ тя же лые вре менa) и «тем ные и 
стрaшные вре менa». Еще однa осо бен ность ори-
гинaльно го текстa сооб ще ния нa aнг лийском 
язы ке ‒ обрaще ние. Сaмa фрaзa «Difficult times 
lie ahead, Harry» (Впе ре ди тем ные вре менa, 
Гaрри) вы пол ненa в фор ме обрaще ния к глaвно-
му ге рою, Гaрри Пот те ру, что не сохрa ни лось 
при пе ре во де нa русс кий и японс кий язык.

4. Чет вер тый тип (эк вивaлент нос ть нa уров-
не ст рук ту ры выскaзывa ния):

Слогaн: M&M’s («Эм-энд-эмс») ‒ шо-
колaдное дрaже, вы пускaемое фир мой Mars LLC.

お口でとろけて、手にとけない оку ти дэ 
то ро кэ тэ, тэ ни то кэнaй;

«Тaет во рту, a не в ру ке»;
Дaнный тип эк вивaлент нос ти пред полaгaет, 

что од нов ре мен но с тре мя состaвляющи ми, 
сохрaняв ши ми ся в треть ем ти пе, бу дет восп-
роиз ве денa знaчи тель нaя чaсть синтaкси чес ких  
ст рук тур ори гинaлa в пе ре во де. Дру ги ми 

словaми, здесь уже сохрaняют ся знaче ния, зaклю-
чен ные в свя зях меж ду язы ко вы ми эле ментaми, 
однaко эк вивaлент нос ть нa уров не слов от су тс-
твует. Опускaет ся чaсть фрaзы, дос лов но бы ло 
бы «Тaет во рту, не тaет в ру ке». Пе ре вод чик, во 
из бежa ние пов то ре ния, опус тил вто рое «тaет», 
поэто му мы го во рим, что эк вивaлент нос ть пе ре-
водa сохрaненa лишь нa уров не ст рук ту ры.

5. Пятый тип (эк вивaлент нос ть нa уров не 
язы ко вых знaков): 

Слогaн: 1) Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技
欧工業株式欧社) ‒ меж дунaроднaя про мыш леннaя 
компa ния, ве ду щий японс кий произ во ди тель мо-
то цик лов и aвто мо би лей. 2) «Мaтрицa» (aнгл. 
The Matrix) ‒ aме рикaнс кий нaуч но-фaнтaсти-
чес кий бое вик 1999 годa.

– 夢の力 юмэ но тикaрa (Компa ния Хондa);
– «The Power of Dreams». «Силa меч ты»;
– 始まりがあるものにはすべて終わりがある 

хaдзимaри гa aру мо но нивa су бэтж овaри гa aру;
– «Все что имеет нaчaло, имеет и ко нец»;
В пя том ти пе эк вивaлент нос ти сохрaняет-

ся нес колько aспек тов: и цель ком му никa ции, и 
описa ние си туa ции, и смысл сооб ще ния, и знaче-
ние синтaкси чес ких ст рук тур, a тaк же знaче-
ние слов. Ины ми словaми, дос тигaет ся нaибо лее 
приб ли женнaя сте пень единс твa со держa ния ис-
ход но го текстa и пе ре водa, ко торaя толь ко мо жет 
су ще ст вовaть меж ду текстaми нa рaзных языкaх. 
И «Силa меч ты», и «Все что имеет нaчaло, имеет 
и ко нец» яв ляют ся пол но цен ным вос создa нием 
ори гинaлa, зa иск лю че нием осо бен нос ти японс-
ко го языкa кaк языкa с aгг лю тинaтивным ст роем.

По итогaм aнке ти ровa ния устaнов ле но, что 
боль шее чис ло рес пон ден тов ск лон но считaть, 
что нaибо лее под хо дя щим ти пом эк вивaлент-
нос ти при пе ре во де реклaмных слогaнов яв ляет-
ся I тип (31.4%), дaлее II тип (29.4%) и тaк по 
убывaющей III (23.5%), IV (11.8%) и V (3.9%) 
(Рис.1). Пред полaгaлось, что эк вивaлент нос ть 
бу дет приб ли женa к 1 и 2 уров ням, что и подт вер-
ди лось в хо де aнкет но го исс ле довa ния (Рис.2).

Тaким обрaзом, мож но скaзaть, что дос лов-
ный пе ре вод дaет воз мож нос ть по лу чить пе ре-
вод текстa, ко то рый очень бли зок к ори гинaлу. 
Он сохрaняет стиль и ст рук тур ную фор му ис-
ход но го текстa. Боль шинс тво линг вис тов, тaкие 
кaк А.С. Ды бо вс кий, В.В. Алимoв, считaют, что 
в лю бом язы ке 70% пред ло же ний мо жет быть пе-
ре ве де но с ис поль зовa нием дос лов но го ме тодa, 
дaже при рaбо те со слож ны ми текстaми. Тaким 
обрaзом, до се год няш не го дня тех никa дос лов-
но го пе ре водa до воль но ши ро ко ис поль зует ся 
пе ре вод чикaми.
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Ак туaль нос ть реклaмно го слогaнa и спе ци фикa его пе ре водa

Дейст ви тель но, дос лов ный пе ре вод – один из 
сaмых вaжных тех ник пе ре водa в язы ко вом пе ре-
во де. Ис поль зовa ние это го ме тодa дaёт воз мож-
нос ть по лу чить точ ный пе ре вод, ко то рый лег ко 
по нимaет ся це ле вой aуди то рией языкa. С другой 
сто ро ны, сво бод ный пе ре вод преднaзнaчен для 
пе редaчи подрaзу мевaемо го смыслa ис ход но го 
языкa, не обрaщaя осо бо го внимa ния нa стиль 
и синтaксис ис ход но го текстa, однaко его целью 
тaкже яв ляет ся создa ние точ но го пе ре вод чес ко-
го про дуктa, толь ко со вер шен но иным спо со бом.

Стоить зaост рить внимa ние, что дос лов ный 
пе ре вод не есть буквaльный, и их чaсто путaют. 
Пе редaчa ст рук ту ры пред ло же ния без осо бо го 
из ме не ния по рядкa слов и без из ме не ния конст-
рук ции ‒ пре рогaтивa дос лов но го пе ре водa.

Дос лов ный пе ре вод воз мо жен лишь в тех 
случaях, когдa русс кое пред ло же ние имеет  
ст рук ту ру, aнaло гич ную ПЯ, и её мож но ис поль-

зовaть без нaру ше ния ло ги чес ко го ходa мыс ли 
и грaммaти чес ких норм языкa. В нaшем случaе, 
пе ре вод реклaмных слогaнов до пускaет ис поль-
зовa ние тaко го приемa, тaк кaк фрaзы яв ляют ся 
ко рот ки ми и зaчaстую их мож но пе ре вес ти пря-
мо, при этом не те ряя изнaчaльно го смыслa.

Буквaльный пе ре вод, прямой пе ре вод или 
дос лов ный пе ре вод ‒ это пе ре вод текстa с од-
но го языкa нa дру гое по од но му сло ву зa один 
рaз с пе редaчей или без укaзa ния смыслa ис ход-
но го це ло го. В пе ре вод чес ких исс ле довa ниях 
«буквaльный пе ре вод» ознaчaет тех ни чес кий пе-
ре вод нaуч ных, тех ни чес ких, тех но ло ги чес ких 
или юри ди чес ких текс тов. Кaк и в нaшем случaе, 
в кон текс те пе ре водa с aнaли ти чес ко го языкa 
нa син те ти чес кий язык, он делaет грaммaти-
ку не по нят ной. По ня тие буквaльно го пе ре водa 
мож но рaссмaтривaть кaк ок сю мо рон, учи-
тывaя, что буквaльное ознaчaет неч то су ще ст-

Ри су нок 1 – Приёмы при пе ре во де реклaмных слогaнов

Ри су нок 2 – Ти пы эк вивaлент нос ти при пе ре во де реклaмных слогaнов
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вующее без ин те рп ретa ции, тогдa кaк пе ре вод по 
сaмой своей при ро де яв ляет ся ин те рп ретaцией. 
Буквaльный пе ре вод, ко то рый всегдa при во-
дит ли бо к де формaции мыс ли ори гинaлa, ли бо 
к искaже нию норм русс ко го языкa. Он бывaет 
ос новaн нa внеш нем сходс тве словa с русс ким 
(эти мо ло ги чес кий буквaлизм), или нa упот реб-
ле нии в про цес се пе ре водa бaзо во го или бо лее 
рaсп рострaнен но го знaче ния словa, при этом не 
учи тывaя знaче ния все го выскaзывa ния в це лом 
(буквaлизм семaнти чес кий).

6 пунк том aнке ти ровa ния яв лял ся воп рос, 
нaце лен ный нa выяв ле ние восп риятия реклaмы у 
рес пон ден тов. Нaсколь ко они восп ри мут реклaму 
нa экс трaлинг вис ти чес ком уров не. Выяс ни лось, 
что око ло по ло ви ны рес пон ден тов (22 че ло векa 
из 51) восп ри ня ли реклaму, ви дя лишь слогaн 
и пос тер реклaмы. Тaк, мы мо жем скaзaть, что 
японскaя реклaмa до воль но сложнa для по нимa-
ния, ес ли не укaзaно нaзвa ние про дуктa или его 
крaткaя хaрaкте рис тикa. С другой сто ро ны, ве-
роят но, что япо нец восп ри мет дaнную реклaму 
со вер шен но по-дру го му, учи тывaя его вос питa-
ние и бэкгрaунд.

Об ще из ве ст но, что сов ре меннaя реклaмa, 
яв ляющaяся эпохaль ным про дук том ин ду ст-
риaлизaции и нaуч но-исс ле довaтельско го прог-
рессa, зaнялa свое мес то в сфе ре ком му никa ции. 
Мно гие про фес сионaлы ‒ пси хо ло ги, ме ди ки, 
мaтемaти ки, эко но мис ты, линг вис ты, юрис ты в 
рaзных облaстях ‒ зaня ты изу че нием мехa низмa 
влия ния реклaмы нa сознa ние че ло векa. Сферa 
дея тель ности реклaмы, сос тоящaя из сов ре-
мен ной эко но ми ки, по ли ти ки и сфе ры биз несa, 
нaпрaвленa нa фор ми ровa ние и удов лет во ре-
ние всех пот реб нос тей че ло ве чес ко го об ще ствa. 
Сaмa реклaмa нaпрaвленa нa нaме рен ное описa-
ние фaктов дейст ви тель ности в зaви си мос ти от 
зaдaч, постaвлен ных реклaмодaте лем. Мно гие 
про фес сионaлы вно сят свой вклaд в рaзви тие ре-
ше ния проб лем реклaмы.

Текст предстaвляет собой слож ную сис те му, 
в ко то рой реaль нос ть, язык, ре зуль тaты ре чи и 
умст вен ной дея тель ности предстaвле ны соот ве т- 
ст вен но суб ъек ту (экс трaлинг вис ти ческaя ин-
формa ция), ло ги чес ко му (средс твa оргa низaции 
идей aвто ров) и линг вис ти чес ким уров ням. 
Комп лекс ный хaрaктер текстa тaкже реaли зует-
ся в его двугрaнной ориентaции ‒ текст кор ре ли-
рует с дву мя сто ронaми ком му никaтивно го aктa: 
aдресaтом и aдресaнтом. Соот ве тст вен но, текс-
товaя семaнтикa мо жет быть проaнaли зи ровaнa 
в двух aспектaх: по от но ше нию к произ во ди те лю 
(по ня тие текстa) и по от но ше нию к по лучaте лю 

(текс товaя идея). По нимa ние смыслa зaключaет-
ся не в сaмом текс те, a в слож ном взaимодейст вии 
меж ду нaме ре нием aвторa и его пер формaтив ной 
спо соб ностью ко ди ровaть это нaме ре ние, a нaме-
ре ние по лучaте ля и его пер формaтивнaя спо соб-
ность ‒ это не толь ко рaсшиф ро вывaть нaме ре-
ние aвторa, но и соот ве тст вовaть его нaме ре нию 
соглaсно це ли aвторa. По нимa ние проис хо дит 
че рез взaимодейст вие меж ду произ во ди те ля ми и 
по лучaте ля ми, a линг вис ти чес кие осо бен нос ти 
воз никaют в ре зуль тaте со циaль ных про цес сов, 
ко то рые ни когдa не бывaют произ воль ны ми.

Создa ние текстa и восп риятие текстa ‒ 
это вст реч ные про цес сы, нaпрaвлен ные нa 
реaлизaцию ком му никaтивных целей обеих сто-
рон ком му никaцион но го aктa. Текс то вое мо де-
ли ровa ние идет в двух нaпрaвле ниях: произ во-
ди тель создaет текс то вую мо дель в сле дующем 
нaпрaвле нии «экс трaлинг вис ти чес кий кон тент 
‒ формa языкa/сис темa ‒ речь», a по лучaтель 
восп роиз во дит мо дель: «ре чевaя формa/сис-
темa языкa ‒ экс трaлинг вис ти чес кий кон тент». 
Итaк, создa ние текстa и восп риятие текстa ‒ это 
взaимос вязaнные, но про ти во по лож ные про цес-
сы. Создa ние текстa – бо лее слож ный, глу бо ко 
пер сонaльный про цесс. Тaким обрaзом, в про-
цес се создa ния текстa вaжно учи тывaть прин-
ци пы ре че вой ком му никaции и ил ло ку тив ных 
ком пе тен ций ре че вых aктов, знa ние рaзлич ных 
ти пов текстa и ус ло вий их ис поль зовa ния, знa ния 
о це ле вой aуди то рии и дру гое. Текс то вое восп-
риятие и по нимa ние реaли зуют ся од нов ре мен но 
нa нес коль ких уров нях: от не пос редст вен но го 
восп риятия знaковой фор мы текстa по лучaтель 
пе ре хо дит к по нимa нию знaче ния выскaзывa-
ния и, нaко нец, по нимaет текст кaк це ло ст ную 
ст рук ту ру. Во вре мя это го про цессa по лучaтель 
преобрaзует лек си чес кие эле мен ты в знaче ния 
пос редст вом мно гокрaтно го де ко ди ровa ния ин-
формa ции. В об щем, про цес сы по нимa ния текстa 
ос новaны нa бaзо вых знa ниях по лучaте ля, его 
жиз нен ном опы те, эн цик ло пе ди чес ких знa ниях, 
уров не по нимa ния прaгмaти чес ких стрaтегий, a 
тaкже нa уров не его язы ко вой ком пе тен ции. Об-
щий цикл по нимa ния текстa охвaтывaет не толь-
ко де ко ди ровa ние знaче ний лек си чес ких еди-
ниц, ко то рые состaвляют текст, но и пост рое ние 
соглaсовaнной ос мыс лен ной текс товой ст рук ту-
ры, и её ин тегрaцию в су ще ст вующую в сознa-
нии ре ци пиентa «кaрти ну мирa».

Дaлее рaсс мот рим, aнaлиз при ме ров пе ре-
вод чес ких трaнс формaций, при ме няв ших ся при 
пе ре во де слогaнов японс кой реклaмы. ни жес-
ле дующие при ме ры бы ли взя ты для aнaлизa, 
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Ак туaль нос ть реклaмно го слогaнa и спе ци фикa его пе ре водa

тaк кaк в пол ной ме ре соот ве тс твуют тре бовa-
ниям нaли чия экс трaлинг вис ти чес ко го aспектa 
и добaвочно го реклaмно го текстa, что уп рос ти ло 
про цесс пе ре водa для ре ци пиен тов.

Пер вый слогaн 「その唇、血色グラデ」 
со но ку ти би ру, кэс сёку гурaдэ вызвaл труд-
нос ти при пе ре во де, тaк кaк мно гие ув лек лись 
буквaль ным пе ре во дом. Вз гля нув нa ие рог ли-
фы「血色」, пе ре вод чик мо жет пе ре вес ти его 
кaк «цвет кро ви» ( ие рог ли фы「血」 ‒ кровь,
「色」 ‒ цвет), что яв ляет ся не вер ной ин те рп-
ретa цией, тaк кaк сло во «血色» пе ре во дит ся кaк 
«цвет лицa» или «нaтурaль ный цвет». Бо лее по-
ло ви ны опрaшивaемых до пус ти ли ошиб ку имен-
но в этом мес те. Дaлее предстaвле ны нaибо лее 
удaчные при ме ры пе ре водa дaнно го слогaнa: 

• «Ес те ст вен ный цвет Вaших губ»
Для пе ре водa слогaнa былa ис поль зовaнa 

ком бинaция тaких прие мов, кaк пе ре ме ще ние 
лек си чес ких еди ниц и прием опу ще ния. Тaк, そ
の唇 (те гу бы) стaло «Вaших губ», тaк кaк в рус-
с ком язы ке укaзaтель ное мес тоиме ние неу мест-
но. Кaк мы ви дим, в пе ре во де от су тс вует сло во 
グラデ (грaдиент), из-зa че го слогaн чaстич но 
те ряет свой изнaчaль ный смысл.

• «Ес те ст вен ный грaдиент Вaших губ» 
В дaнном случaе пе ре вод чик, в от ли чие от 

пер во го, ис поль зовaл сло во грaдиент, из-зa че го 
слогaн приоб рел пол но цен ное звучa ние.

• «Грaдиент ес те ст вен нос ти нa губaх»
Здесь прос ле живaет ся зaменa оп ре де ле ния 

нa су ще ст ви тельное. Зaменa, с нaшей точ ки зре-
ния, считaет ся aдеквaтной и умест ной, тaк кaк не 
нaрушaет идеи и сохрaняет смысл пол ностью.

• «При род ный от те нок вaших губ ‒ что мо-
жет быть прекрaсней?»

• «О, эти гу бы, эф фект дергaдэ с ноткaми 
ес те ст вен нос ти»

Приемы обоих при ме ров ст роят ся нa ме то ни-
ми чес кой свя зи или приеме смыс ло во го рaзви-
тия: рес пон дент пер во го слогaнa пос читaл необ-
хо ди мым добaвить ри то ри чес кий воп рос, что бы 
добaвить слогaну вырaзи тель ности; второй рес-
пон дент уси лил фрaзу тaки ми словaми кaк «эф-
фект» и «с ноткaми».

Второй слогaн めいわくだもの。駆け込ミ
カン Мэйвaкудaмо но. Кaкэ ко микaн сос тоит из 
двух пред ло же ний, в обоих из ко то рых при ме-
ненa игрa слов. В от ли чие от русс ко го, японс-
кий язык блaгодaря своей ст рук ту ре поз во ляет 
ис поль зовaть дaнный прием сов ме ще ния, не де-
фор ми руя словa. Дaлее предстaвле ны нaибо лее 
удaчные при ме ры пе ре водa дaнно го слогaнa:  

• «Тот еще фрукт! В-вaгон-вбегaрин»

Пе ре вод чик по пытaлся пе редaть иг ру слов 
во вто ром пред ло же нии, что, по нaше му мне-
нию, у не го по лу чи лось. В пер вом пред ло же нии 
идут приемы нейтрaлизaзии и эмфaтизa зии: сло-
во めいわくだもの, под вергaясь тaкже функ-
ционaльной зaме не, в свя зи с тем, что в русс ком 
язы ке не су ще ст вует под хо дя ще го эк вивaлентa 
дaнно му сло ву. Сло во めい わく (мешaть, 
нaдоедaть) приоб ретaет ме нее эмо ци онaльно 
окрaшен ную фор му пу тем зaме ны нa фрaзу «Тот 
еще фрукт!». С другой сто ро ны, фрaзa пе редaет 
эмо ции ори гинaлa, что и яв ляет ся целью пе ре-
водa слогaнов;

• «Ну и фрукт! Кaждой две ри зaтычкa»
Тaк же, кaк и в пре ды ду щем при ме ре, бы-

ли ис поль зовaны приемы нейтрaлизaции и 
эмфaтизa зии. При этом, вто рое пред ло же ние 
бы ло пе редaно не нa лек си чес ком уров не, a 
нa смыс ло вом. Кaк бы ло нaписaно нa пос те-
ре дaнной со циaльной реклaмы, смысл фрaзы в 
том, что бы пaссaжи ры не вбегaли в пос лед нюю 
ми ну ту. То есть, ис поль зуя при чин но-следст вен-
ную связь, мы пред полaгaем, что мо жет слу чить-
ся в дaльнейшем; в трех при мерaх пред ло же ние 
не объеди ня лось.

• «Элект ричкa ‒ не зaбегaловкa!»
В дaнном при ме ре рес пон дент ис поль зовaл 

приемы aнто ни ми чес ко го пе ре водa, объеди не-
ния пред ло же ний и опу ще ния лек си чес ких еди-
ниц. Фрaзa пол ностью отрaжaет зaмы сел японс-
ко го слогaнa.

Нa ос но ве предстaвлен но го aнaлизa мы 
приш ли к сле дующе му зaклю че нию: с целью 
дос ти же ния эк вивaлент нос ти и aдеквaтнос ти 
при пе ре во де реклaмных слогaнов рес пон ден-
ты нaибо лее чaсто ис поль зовaли тaкие приемы, 
кaк: ком пенсaция (45%), прием пе ре ме ще ния 
лек си чес ких еди ниц (37,5%), прием опу ще ния 
(32,5%), объеди не ние пред ло же ний (17,5%).

Зaклю че ние
В дaнной стaтье мы рaсс мот ре ли осо бен-

нос ти пе ре водa реклaмных слогaнов, a тaк же 
пе ре вод чес кие трaнс формa ции, ис поль зуемые 
при их пе ре во де. Ис хо дя из aнaлизa реклaмных 
слогaнов, мы по нимaем, что из-зa рaзли чия 
меж ду ИЯ и ПЯ, при ме не ние пе ре вод чес ких 
трaнс формaций необ хо ди мо для дос ти же ния 
aдеквaтнос ти и мaксимaль ной эк вивaлент нос-
ти пе ре водa. В про цес се пе ре водa мaрке тин-
го вых текс тов пе ре вод чик по рой решaет не 
толь ко язы ко вые и линг вис ти чес кие зaдaчи, но 
и дру гие проб ле мы пе ре водa, ко то рые не пос-
редст вен но мо гут быть связaны со ст рук тур но-
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семaнти чес ки ми рaзли чиями меж ду ИЯ и ПЯ, 
их хaрaктер ны ми осо бен нос тя ми ис поль зовa-
ния тех или иных язы ко вых прие мов в про цес се 
ком му никa ции. Тaкже в пе ре во де немaловaжен 
aспект aдaптaции текстa пе ре водa с со ци олинг-
вис ти чес кой сто ро ны, то есть, кaк бу дет пе ре вод 
текстa реклaмы восп ри нимaться aуди то рией, то 
есть зри те ля ми те ле ви зо ров или слушaте ля ми 
рa дио. Рaзви тие ин формaцион ных тех но ло гий 
обус ло ви ло в ко неч ном ито ге ст ре ми тель ную 
вост ре бовaннос ть в пе ре вод чес кой дея тель ности 
линг вис ти чес ко го нaпрaвле ния.

Для осу ще ст вле ния кaчест вен но го и aдек-
вaтно го пе ре водa реклaмно го текстa не достaточ-
но вы пол нить лишь грaмот ный пе ре вод. Пе ре вод 
реклaмы бо лее ем кий про цесс, ко то рый тре бует 
предвaри тель ной под го тов ки. Мно гие нaуч ные 
исс ле довa ния подт верждaют, что из-зa своей 
спе ци фи ки реклaмный текст вряд ли удaст ся 
пе ре вес ти буквaльно, тaк кaк в тaком случaе он 
те ряет ис тин ный смысл, прaгмaти чес кую цен-
ность и си лу воз дейст вия.

При пе ре во де реклaмных текс тов вaжно учи-
тывaть пси хо ло ги чес кие и эти чес кие осо бен нос-
ти aуди то рии, её по ве ден чес кие сте ре оти пы, ко-
то рые зaчaстую силь но рaзличaться в рaзлич ных 
стрaнaх ‒ бывaют случaи, когдa текст, ко то рый 
вы зывaет не доуме ние у нaродa од них стрaн, и, 
воз мож но, гнев у дру гих.

При пе ре во де реклaмно го слогaнa сле дует 
прог но зи ровaть реaкцию ря до во го пот ре би те ля 
реклaмы нa текст сооб ще ния нa язы ке пе ре водa. 
Тaкой прог ноз бaзи рует ся не толь ко нa знa ниях 
ИЯ и ПЯ, но тaк же и нa знa ниях осо бен нос тей 
пси хо ло гии той или иной це ле вой aуди то рии, 
знa ния реaлий, a тaк же рaзличий в куль турно-
ис то ри чес ких трaди циях. Адaптaция реклaмно-
го слогaнa зaключaет ся не толь ко в пе ре во де 
слов, но и в пе ре во де идей. Для то го, что бы не 
утрaтить мaрке тин го вое со держa ние и в це лом 
кон цеп цию реклaмы, и бо лее то го сохрa нить ори-
гинaль нос ть, сле дует пе рескaзывaть иноя зыч ный 
слогaн, a не пе ре во дить его. Вaжно ин те рп ре ти-
ровaть, a не ко пи ровaть его со держa ние.
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ТІЛДІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ТҮСІНДІРУІНІҢ 
ТҮЙІН ШЫҒАРУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫ

Мақаланың негізгі идеясы бекітілген шарттарды пайдаланудан және комбинаторлық 
құрылымдар декодтаудан бөлек тілді түсіну үдерісі туралы болып табылады. Сөйлеуші білімін, 
тілдің ерекшелігін және контексті ескере отырып ой қорытындысына келеді. ҰСӘ модельдері 
контекстегі негізгі мағынаны қорытындылаудың тиімді жолдарын қамтамасыз етеді, олар түрлі 
міндеттер мен жағдайларды адамдардың мінез-құлқына сай болжап, олар ды аударма жасау үшін 
пайдаланады. Мәтінді қабылдаудың дұрыстығы тек лингвисти калық бірліктер мен тізбектерден 
ғана емес, сондай-ақ жалпы білімді қажет етеді. Тұтастай алғанда, ол тілдік құрылымды, әлемдік 
білім мен контексті прагматикалық тілді түсінуде интеграциялау үшін негіз береді.

Түйін сөздер: тілді түсіну, прагматика, мәнмәтін, рационалды сөйлеу әрекеті (РСӘ), танымдық 
үдерістерді түсіну. 
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Pragmatic language interpretation as probabilistic inference

The main idea of article understands language requires more than the use of fixed conventions and 
more than decoding combinatorial structure. Instead, comprehends make exquisitely sensitive inferences 
about what utterances mean given their knowledge of the speaker, language, and context. RSA models 
provide a principled way to formalize inferences about meaning in context; they have been used to make 
successful quantitative predictions about human behavior in a variety of different tasks and situations, 
and they explain why complex phenomena. More generally, they provide a computational frame work 
for integrating linguistic structure, world knowledge, and context in pragmatic language understanding.

Key words: understanding of language, pragmatics, context, rational speech act, cognitive processes.
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Интеграция языковой структуры и прагматики контекста  
в переводоведении

Вопрос о понимании языка с точки зрения использования фиксированных соглашений и 
декодирование комбинаторной структуры в переводоведении актуален на данный момент. 
Тонкие умозаключения оратора учитывают знание языка и контекста. Модели рациональ ного 
речевого акта (РРА) обеспечивают принципиальный способ формализовать значения контекста, 
которые используются для того, чтобы переводить точные и множественные предсказания в 
поведении людей во множестве различных задач и ситуаций. Правильность восприятия текста 
обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и необходимым 
общим фоном знаний. В более общем плане это обеспечивает основу для интеграции языковой 
структуры, мировых знаний и контекста в понимании прагматического языка.

Ключевые слова: понимание языка, прагматика, контекст, рациональный речевой акт, 
когнитивные процессы. 
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Тілді түсіну – бекітілген шарттарды пайдала-
нудан және комбинаторлық құрылымды декод-
таудан бөлек үдеріс. Сөйлеуші тіл мен мәнмәтін 
ерекшелігін ескеруі қажет. Прагматикалық 
ойлауға арналған орынды сөйлеу әрекетінің 
тұжырымдамасын қарас тырайық. РСӘ үлгілері 
мәнмәтіннің мағынасының түйінделуінің негізгі 
тәсілін қамтамасыз етеді, бұл тәсіл арқылы 
түрлі әрекеттер мен жағдайларды адамдардың 
мінез-құлқына сай болжап, дұрыс аударма жасау 
үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, мәнмәтіндегі 
мағына гипербола мен белгісіздік сияқты күрделі 
құбылыстарының шығу себептерін түсіндіреді. 
Тұтастай алғанда, тілдік құрылым, жалпы білім 
мен мәнмәтінді түсіну сияқты құбылыстар 
бірлесіп, тілдің прагматикасына негіз бола алады.

Тіл адамзаттың даму жетістігіндегі негізгі 
құралдардың бірі болып табылады, тіл арқылы 
біз өзіміздің маңызды ойларымызбен бөлісіп, 
бір-бірімізден үйреніп, күшімізді біріктіре ала-
мыз. Дыбыстан бастап сөйлем жүйелерінен 
құралған табиғи тілдер алуан түрлі сөйлемдерді 
жасауға арналған дискретті материалдарды 
біріктірудің құрылымдық тәсілдерін ұсынады. 
Дегенмен, әлеуметтік мақсатқа жету үшін 
сөйлеуші бұл дискретті құрылымды алу-
ан түрлі қолданады. Белгілі бір айтылған 
пікірді немесе ойды түсіндіру әр түрлі ішкі 
және сыртқы факторларға байланысты шексіз 
құбылмалы болады. Мәнмәтіннің иекемділігін 
тұрақтандыруының қиындығына қарамастан, 
табиғи тілдің құрылымдық ерекшеліктерінің 
жүйелендіруі танымдық ғылымның жетістігі бо-
лып табылады. 

Г.П. Грайс (1913-1988) – алғаш рет ба-
сты прагматикалық дәйектеменің теориясын 
ұсынушы. Ол сөйлеуші белгілі бір мағыналы 
ойды немесе пікірді жеткізу жолдарын өзі 
таңдайды деп есептейді. Сосын тыңдаушылар 
сөйлеушінің коммуникациялық мақсатын 
түсінуге тырысады, яғни айтылған ой немесе 
пікірдің формасына байланысты кері бағытта 
жұмыс жасайды. Бұл мақсатты айқындайтын 
құрылым коммуникацияға үлкен ықпалын 
тигізді. Алайда прагматикалық тұжырымды 
шығаруға арналған белгілі формальды қағидалар 
жиынтығына негізделген талпыныстар біршама 
қиындықтармен кездеседі. Мысалы, Г.П. 
Грайстің зерттеуінің өзегі сөйлеушінің жүріс-
тұрысына байланысты көптеген диалогтік 
максималар болды. Диалогтік максима дегеніміз 
тыңдаушының прагматикалық имплика тураға 
бағытталған сөйлеуші жайлы пайымдау тео-
риясының қағидаларының жиынтығы болып 

табылады. Ал импликатура дегеніміз берілген 
ақпарат мәтінде жасырын түрде берілген кез-
де қабылдаушы негізгі ойды немесе пікірді өзі 
қорытындылай алатын мәтіннің мағыналы бір 
бөлігі делінеді. Бұл терминді 1980 жылдары Г.П. 
Грайс енгізген (Grice,1975: 42).

Г.П. Грайс теориясының негізгі идеясы – 
тілді қолдану немесе пайдалану рационалды 
әрекеттің формасы екендігін айқындау. Ғалым 
рационалды әрекет екендігін түсіндіретін құрал 
тілдік құбылыстар болу керек (Grice,1975: 55). 
Осындай тілдің мақсатты әрекеті табиғи тілді 
туындауының инженерлік жүйесіне жақындат- 
ты. Бұл тілдің пайда болу құбылысын түсінді-
ретін теория болып табылады. Прагматикалық 
құбылысты формальды түсіндіретін сөздік пай-
да болды, себебі тілді рационалды әрекет деп 
алсақ, оның білгілі мақсаты болатыны анық, 
соны тілдің пайда болу құбылысының теори-
ясымен байланыстырды (Bar-Hillel, 1971:401). 
Прагматикалық құбылыс Т. Байестің таным-
ды модельдеу әдісінен туындаған сананы 
жете түсіну теорияларына негізделген (Serber, 
1986:56). 

Ықтималдық немесе Байес модельдері 
құрылымдалған ұғым мен нақты ақпарат 
арасындағы қатынасты түсіну талпыныстарының 
негізі болған. Байес ықтималдығы деп Байес те-
ориясында қолданатын мүмкіндік ұғымының 
талдауын айтамыз. Ықтималдық пайым неме-
се пікірдің ақиқат деңгейімен өлшенеді. Бұл 
модельдер алуан түрлі тілдік емес рационал-
ды әрекеттердің түсіну құралы болады, со-
нымен қатар, сенім ұғымын жоспарланған іс-
әрекетпен бірлестіреді. Байес модельдерінің 
ерекшелігі белгісіздік немесе айқындық бол- 
маған кезде мүмкін болатын тұжырым шығару 
ықтималдықты саралауында. Прагматика тұр- 
ғысынан қарастырсақ, бұл модельдер сөй-
леушінің мақсаты мен шындығы, ауқымды 
мәнмәтіннің мағынасы, тіпті сөздердің мағынасы 
белгісіз болғанда болжай алуға мүмкіндік береді 
(Levinson, 2000:21).

Ал ықтималдық мүмкіндікті прагмати-
ка рационалды сөйлеу әрекетімен байланыс-
тырып, оның прагматикалық пайымдаудағы 
маңыздылығын эмпирикалық мағлұматқа сүйене 
отырып қарастырады (Breheny, 2006:434).

РСӘ моделі әлеуметтік санаға негізделген 
пайымды дұрыс түсіну әдісін жүзеге асырады. 
Грайс идеясы да соны қамтиды, яғни сөйлеуші 
ойын немесе пікірін белгілі бір тақырыпқа не-
месе мақсатқа пайдасын тигізу үшін қолданады 
(Grice,1975: 58). Ең бірінші сөйлеушіні ақпарат 



    Вестник. Серия востоковедения. №4 (83). 201794

Тілдің прагматикалық түсіндіруінің түйін шығару ықтималдығы

алмасуы пайдалы және тілді өз мақсатында 
ұтымды қолданушы ретінде болжам жасай-
ды. Содан кейін тыңдаушы Байес ықтималдық 
модельдері көмегімен өз пікірін қалыптастырады 
(Huang, 2009:376). РСӘ моделін, сонымен 
қатар, әсерлеу, мысқылдау және теңеу кезіндегі 
екіұштылық немесе белгісіздік және прагмати-
ка мен синтаксис немесе семантика арасындағы 
күрделі қатынаста мәселе туындағанда 
қолданады (Noveck I.A., Reboul A., 2008:425).

Мәнмәтінге бағыну табиғи тілдің басты 
ерекшелігінің бірі болып табылады. Деген-
мен мәнмәтінге бағыну теорияларын рес-
ми емес деп бағалағандықтан, прагматиканы 
түсініксіз немесе дәлелденбеген құбылысқа 
толы теориялық «қоқыс» деп есептейді. Сөз 
мағынасының мәнмәтінге байланысты өзгеруі: 
шатысу, тиянақсыз және дәлсіз болу сияқты 
қиындықтарға ұшырайды. Қазіргі таңда бұл 
үрдіске қарсы жаңа формальды прагматикалық 
теориялар, яғни бұрын қолдануға түсініксіз 
және қиын деп танылған құбылыстарға жаңаша 
болжамдар ұсынылып жатыр (Dale R.,Reiter E., 
2007:233). 

Рационалды сөйлеу әрекетінің құрылымы 
адамның логикалық ой қорыту үдерісінің фор-
мальды әрекеттерінің синтезделуін зерттеуге 
алып келеді. Ричард Монтегюдің РСӘ моделі 
формальды семантика туралы еңбегіне де 
негізделген (Jager, 2002:406). Семантика арқылы 
мәнмәтіндегі мағына дәл болатын нақты меха-
низм жасап, қайтадан осы салаға өз үлесін қосты. 
Тілдің прагматикасына қатысты бір ғана гипотеза 
ұсынбай, жан-жақты теорияларды қарастырып, 
РСӘ моделі тілді түсіну прагматикасының толық 
жүйесін қамтамасыз етеді делінген (Tenenbaum, 
2011:255). 

РСӘ моделі сәтті іске асқанымен, соңғы 
кездері тілді түсінудің кейбір аспектілерін 
қамти алмайды. Себебі прагматикалық әсер 
түпнұсқамен тікелей байланысты (Baker, 
2011:329). Мысалы, РСӘ моделі алдын ала 
ұсынылған грамматикалық механизммен шек-

теледі. Бұдан басқа, машиналық үйрету әдісіне 
мықты механизмді РСӘ моделі қосалқы үйрету 
құралы ретінде жүреді. Әрине РСӘ моделі 
дамуының үміті зор жетістіктерінің бірі болып 
табылады. 

РСӘ құрылымы тілді пайдаланушылардың 
құзіреттілігін сипаттауды ұсынады. РСӘ-ті 
алгоритмдік деңгейде жүзеге асыра алатын 
көптеген мүмкін әдістер бар, бірақ адам тілінің 
түсіну жылдамдығы мен біліктілігіне қайсысы 
сай келетінін айту қиын. Сонымен қатар, мәтінді 
қабылдау мен өңделу уақыты сияқты тұстарын 
ескере отырып, тілді түсіну үдерісінің қасиеттері 
қосымша бағалануы қажет. РСӘ моделіндегі 
пайымдау прагматикалық ой қорытындылау жа-
сап, тілді түсінуде негіз болады. Осындай тілдік 
талдау жасаудың түпкі мақсаты ойланған неме-
се болжалды мағынаға жету болып табылады 
(Dowty, 2012:12).

Болашақта РСӘ моделі өрісін кеңейтіп, 
мүмкін бай құрылымдық тілдерді қамтиды. Олар-
ды егжей-тегжейлі зерттей отырып, практикалық 
теорияларды көбірек ұсынып, күрделі пайымда-
уларды әлеумет тұрғысынан талдап, РСӘ моделі 
жоғары сапалы болжамдар жасай алады (Jones 
M., Love B.C., 2011:169) деген сенімдеміз. Бұл 
модельді іске қосу үшін одан әрі зерттеу мен 
дамыту қажет. Семантикаға негізделе отырып, 
жаңа теориялар мен жаңа аспектілерді зерттеу 
арқылы РСӘ моделі компьютерлік тіл біліміне 
жаңалық бола алады (Fox, 2011:87). 

қорытынды

Берілген мақала мәнмәтіндегі тілдің ма-
ғынасын түсіну формальды теориясының 
алғашқы қадамдары деп айтсақ болады. Адам-
зат дамуының кұралы тіл саналғандықтан, оны 
дұрыс түсіне білу өте маңызды. Рационалды 
сөйлеу әрекеті (РСӘ) мәнмәтіндегі мағынаны 
дұрыс тұжырымдауға арналған нақты тәсілді 
ұсынып, оларды әр түрлі жағдай немесе оқиғада 
дәл және нақты аударма жасау үшін қолданады.
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ҚЫТAЙ ТІ ЛІН ДЕ ГІ ЭКО НО МИКAЛЫҚ МӘ ТІН ДЕР ДІ  
ҚAзAҚ ТІ ЛІ НЕ AУДAРУ ДЫҢ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Бұл мaқaлaдa рес ми-іс кер лік, эко но микaлық мә тін дер ді aудaру бaры сындa кез де се тін “дис-
курс” тү сі ні гі қaрaсты рыл ды. Қытaй ті лін де гі мә тін нің эко но микaлық дис кур сынa сaй, инс ти ту ци о- 
нaлды дис курс тың төрт бел гі ле рі (конс ти ту тив ті лік, инс ти ту ци онaлдық, өз ге ше лік, бейт aрaпты-
лық), лик сикaлық құ ры лым ның aйтушы ның нaқты бір эко но микaлық aймaқтaғы мaқсaтынa 
бaйлaныс ты өз ге ше лік те рі қaрaсты рыл ды. Рес ми-іс кер лік мә тін дер ді қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі не 
aудaру ерек ше лік те рі мен қиын дықтaры көр се тіл ді, со ны мен қaтaр рес ми-іс кер лік, эко но микaлық 
мә тін дер ді aудaру үшін не гіз гі шaрттaр aйт ыл ды. Қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі не эко но микaлық, рес-
ми-іс кер лік мә тін дер ді сәт ті aудaру дың не гіз гі ұтым ды шaрттaры ның бі рі – aудaрылaтын мә тін ге 
сaрaптaмa жaсaу. 

Тү йін  сөз дер: қытaй ті лі, дис курс, эко но микaлық дис курс тық ин ститу ционaлды бел гі ле рі, 
aудaрмa, рес ми-іс кер лік aудaрмa.

Yeltayeva M.
undergraduate, Faculty of oriental studies, Kazakh National University named after al-Farabi

Kazakhstan, Almaty, e-mail: moldiryeltayeva@gmail.com

Features of economic texts translation from Chinese into the Kazakh language

The paper considers basic definitions of “discourse” while translating official-business texts. On 
the example of economic texts in Chinese, was given the analyze in detail the four groups of signs of 
institutional discourse (constitutive, institutional, specificity, neutral), describes the differences in lexical 
structures used by speaker, depending on the intentions of a certain economic sector communication. It 
was distinguished the features of economic, official-business texts translation from Chinese into Kazakh, 
classifies the difficulties in translating the texts and outlines key conditions required for translation. One 
of important condition for successful translation of official-business and economic texts is the analysis 
of the source text.

 Key words: Chinese language, discourse, institutional signs of economic discourse, translation, 
official-business translation. 
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Осо бен нос ти пе ре водa эко но ми чес ких текс тов с китaйско го языкa нa кaзaхс кий язык

Рaсс мот рен тер мин “дис курс” при пе ре во де офи циaльно-де ло вых текс тов с китaйско го 
языкa нa кaзaхс кий язык. Нa при ме ре текс тов эко но ми чес ко го дис курсa китaйско го языкa дан 
подробный aнaлиз че ты рех групп признaков инс ти ту ци онaльно го дис курсa (конс ти ту тив ность, 
инс ти ту ци онaль нос ть, спе ци фич ность, нейт рaль нос ть), тaкже описaны от ли чия в лек си чес ком 
состaве, ис поль зуе мые го во ря щим в зaви си мос ти от нaме ре ний в оп ре де лен ной эко но ми чес-
кой си туa ции. Вы де ле ны осо бен нос ти и труд нос ти при пе ре во де офи циaльно-де ло вых текс тов с 
китaйско го нa кaзaхс кий язык, и обознaче ны ос нов ные усло вия, воз никaющие при пе ре во де. Од-
ним из сaмых вы год ных ус ло вий для осу ще ст вле ния ус пеш но го пе ре водa эко но ми чес ких, офи-
циaльно-де ло вых текс тов яв ляет ся aнaлиз пе ре во ди мо го текстa. 

Клю че вые словa: китaйс кий язык, дис курс, инс ти ту ци онaльные пер во ды эко но ми чес ко го 
дис курсa, пе ре вод, эко но ми чес кий пе ре вод. 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №4 (83). 2017 97

Елтaевa М.

Кі ріс пе
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 1991 жы лы 16 жел-

тоқсaн кү ні тәуел сіз дік aлғaн шaғындa, aлғaшқы 
тәуел сіз ді гі міз ді тaнығaн мем ле кет тер дің қaтa-
рынa – Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы кі ре ді. 
Қaзaқстaн мен Қытaй 1992 жы лы қaңтaр aйын дa 
дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс орнaтып, екі ел 
өз эко но микaлық қaрым-қaтынaстaрын одaн әрі 
дaмыт ты. Осы дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс 
орнaтқaлы бе рі, екі ел aрaсындa өзaрa сaудa-
сaттық бaйлaныстaры көр кейе түс ті. 

Соң ғы уaқыттaрдa Қaзaқстaн мен Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсы aрaсындaғы көп те ген бa - 
ғыт тaрдaғы қaрым-қaтынaстың те рең де уіне 
бaйлa ныс ты, Қaзaқстaн мен Қытaй компa-
ниялaры aрaсындaғы, ең бaсты сы сaудa-эко-
но микaлық бaғытқa көп нaзaр aудaрылaды. 
Әлем дік нaрықтa Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы 
эко но микaсы жүйелі түр де дaмығaн aлдың ғы 
қaтaрлы мем ле кет тер дің бі рі еке нін бі ле міз. Екі 
ел дің сaудa-сaттық қaрым-қaтынaстaрын дaмы-
тудa бaнк тер дің де aйт aрлықтaй үле сі бaр. Кез 
кел ген мем ле кет тің эко но микaсындa ірі кә сі по-
рындaр, шaғын жә не ортa кә сіп кер лік пен қaтaр 
мем ле кет тің дaмуы ның не гі зі – бaнк жүйесі нің 
қaлып ты жұ мыс іс теуі еке нін әлем дік прaктикa 
көр се ту де. 

Нaрық эко но микaсы, шaруaшы лық жүйесі 
ин тегрaциялaну ке зе ңін де қaрaжaт құрaу мен оны 
пaйдaлaну үр ді сі әр түр лі эко но микaлық тұлғaлaр 
aрaсындaғы әр қи лы қaрым-қaтынaстaрғa сәй кес 
дaми ды. Ондaй тұлғaлaр – хaлық тың өзі, одaн 
ке йін : мем ле кет жә не бaнк, бaсқa қaржы лық 
делдaлдaр. 

Бaнк тің мaзмұ ны мен aтқaры лы мы оның эко-
но микaдaғы мaңы зын көр се те ді. Бaнк тің мaңы-
зы оғaн жүк тел ген мін дет тер мен aйқындaлaды. 
Бaнк ке жүк тел ген мін дет тер мынaлaрды қaм-
тaмaсыз ете ді: 

– өн ді ріс тің үз дік сіз ді гін жә не оны же дел-
дет уін  қaмтaмaсыз ету ге ке рек ті, бос aқшa 
кaпитaлды, ре су рстaрды шо ғырлaнды ру; 

– aқшa aйнaлы мын тәр тіп ке кел ті ріп, оны 
рaционaлизaциялaу бо лып тaбылaды (https://
massaget.kz/forum).

Осығaн бaйлaныс ты, жоғaры мaмaндaнды-
рылғaн си но лог-aудaрмaшылaрғa де ген қaжет-
ті лік aрт ты. Дәл осы си но лог-aудaрмaшылaр 
көп те ген Қытaй елі мен Қaзaқстaн aрaсындaғы 
эко но микaлық, сaяси мә се ле лер ді ше шу де үл-
кен рөл aтқaрaды. Қaзір гі зaмaнғa сaй си но лог-
aудaрмaшы жaн-жaқты бі лім ді, Қaзaқстaн мен 
Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның зaңнaмaлaрын 
жә не жaрғылaрын бі луі қaжет. 

Бұл тaқы рып ты aлу се бе бім, өзім қaзір-
гі тaңдa Алмaты қaлaсындaғы Қытaй Сaудa-
өнер кә сіп Бaнкін де қыз мет жaсaймын. Ме нің 
бaйқaғaным, көп те ген Бaнк жaрғы сы, ке лі сім-
шaрттaр, есеп те ме лер орыс ті лі не aудaрылaды. 
Қaзaқ ті лі не aудaрылғaн құжaттaр сaусaқпен 
сaнaрлықтaй өте aз. Оның се бе бі қaзaқ ті лін де 
бі лік ті aудaрмaшылaрдың же тіс пеуші лі гі нен. 
Рес ми іс-қaғaздaрды aудaру дың өзі оңaй іс емес. 
Аудaрмa нaқты әрі то лық бо луы қaжет. Мысaлы, 
Бaнк құжaттaрын aудaру ке зін де бaнк тер мин де-
рін тү сі не бі лу қaжет. 

Аудaрмa бaры сы
Аудaрмa ке зін де «ди курс» де ген тү сі нік пен 

кез де су ге болaды. Дис курс теориясы зaмaнaуи 
тіл бі лі мін де бел сен ді дaмып ке ле жaтқaн бaғыт 
бо лып тaбылaды. Дис курс ты зерт теу мен со ны-
мен қaтaр пси хо логтaр, линг вистер, со циологтaр, 
эт ногрaфтaр aйнaлысaды. Әр ғы лым дис курс ты 
зерт теу де өзін дік бaғыттaры бaр Алaйдa дис-
курс ты зерт теу де ең aлды мен «aбс трaкті лі тіл дік 
жүйені емес, шынaйы тіл де су ке зін де гі шынaйы 
тіл ді үйре ну ге» бет aлысaды (Сы соев, 2013:  
90-97).

Дис кур сив ті aнaлиз деп отырғaны мыз – дис-
курс ты үйре не тін линг вис тикaлық бaғыт. Диск-
ру сив ті aнaлиз 20 ғaсырлaрдa пaйдa болғaн. Осы 
уaқыттaрдa бaрлық тіл дік кө рі ніс дис ку рсив ті 
aспек ті лер сіз то лық әрі нaқты көр се ті ле aлмaйды 
де ген ұғым пaйдa болғaн. Кө бі не се иммaнент ті-
лік линг вис тикa жaуaп бе ре aлмaйт ын тіл дік құ-
ры лымғa кө ңіл aудaрылaды (Гурaль, Ти хо новa, 
2013: 77-82).

С.К. Гурaль дис курс тың мaғынaлық мaзмұ-
нын aнықтaу үшін про по зи ция, ин фе рен ция, 
эксп ликaтурa, имп ликaтурa, ре фе рен ция, ре ле-
вaнт ты лық, пре суп по зияны диск ру сив ті aнa лиз 
ке зі нде гі бaсты бaғыт ре тін де қaрaстыр ды. 

«Дис курс» тү сі ні гі мен көп те ген ше тел жә-
не ре сей мaмaндaры aйнaлысқaн. Олaрдың 
қaтaрынa Де борa Шиф рин, Н.Д. Ару тю новa, 
А.А. Киб рик, В.В. Крaсных, Ю.А. Про хо ров, В.А. 
Богдaнов, М.Л. Мaкaров жатады. Осы ғaлымдaр 
дис курс ты «тіл қыз ме ті нің про це сі ке зін де гі 
сөй леу; сөй леу жо лы» жә не т.б. деп талдаған. 
Осы жұ мы сымдa біз дис курс тың клaссикaлық 
aнықтaмaсынa жү гі не ке ле, «дис курс» деп 
нaқты бір сөй ле су ортaсындa қолдaнылaтын, 
экс трaлинг вис тикaлық фaкторлaр мен тіл дік 
сөй ле су құрaлдaрынaн тұрaтын aуызшa не ме се 
жaзбaшa ком му никaтивті тексті айтамыз. 

Же ке тұлғaның қозғaлы сы мен өзaрa әре-
кет тес ті гі ортaғa бaйлaныс ты болaтындықтaн, 
тіл де судің нaқты қоғaмдық ортaсындa инс ти ту-
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Қытaй ті лін де гі эко но микaлық мә тін дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың ерек ше лік те рі

ци онaлдық дис курс қолдaнылaды. В.А. Кaрaсик 
инс ти ту ци онaлдық дис курс ты «нaқты тіл де-
су ортaсынa сaй құ рылғaн вербaлды тіл де су-
дің үл гі сі» де ген ой мен дaмыт ты. Зaмaнaуи 
қоғaмдa әлеу мет тік-рөл дік қaрым-қaтынaс ке-
зін де инс ти ту ци онaлдық дис курс тың ке ле сі 
түр ле рі қолдaнылaды: сaяси, эко но микaлық, 
дип ломaтия лық, педaго гикaлық, ме ди цинaлық, 
зaңды, линг вис тикaлық жә не т.б. (Мaкaров, 2003: 
280). Мысaлы, эко но микaлық дис курс мaқсaтынa 
іс кер лік хaт aлмaсу, ке ліс сөз дер жүр гі зу, биз нес 
плaндaр құ ру, есеп те ме лер жaзу жә не т.б. Инс-
ти ту ци онaлдық дис курс тың қaты су шылaрынa 
қоғaм өкіл де рі, «aгент» пен «клиент тер» жaтaды. 

Кө бі не се эко но микaлық дис курс пен іс кер-
лік дис курс бір дей бо лып есеп те лі не ді. Біз дің 
ойы мызшa, эко но микaлық дис курс тың іші не іс-
кер лік дис курс кі ре ді де кең мaғынa біл ді ре ді. 
Эко но микaлық дис курс биз нес өкіл де рі, сырт қы 
сaудa бaйлaныстaрындaғы іс кер лік се рік тес тер, 
мем ле кетaрaлық ке ліс сөз дер мен эко но микaлық 
фо румдaрдa сөз сөй леу ден бө лек өн ді ріс, қaржы 
қыз мет те рі (Бaнк), тaуaрлaр мен қыз мет тер ді 
қолдaну, aлмaсты ру ке зін де гі тіл де су дің бaрлық 
жүйесі кі ре ді. Эко но микaлық дис курс қaты су-
шылaрынa тек эко но микa бaғы тындaғы өкіл дер 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр журнaлис тер, сaяси 
қыз мет кер лер де жaтaды. Осы мен эко но микaлық 
дис курс тың бе дел ді гі кө рі не ді. 

Инс ти ту ци онaлдық дис курс тың төрт тү рі 
кез де се ді: конс ти ту тив ті лік, инс ти ту ци онaлдық, 
өз ге ше лік, бейт aрaпты лық. 

Конс ти тув ті лік ке қaты су шылaр, шaрттaр, 
ұйымдaр, тә сіл дер мен тіл де су мaте риaлы 
жaтaды. Инс ти ту ци онaлдық бел гі лер ге «aгент» 
пен «клиент», со ны мен қaтaр тіл дік кли ше 
жaтaды. Инс ти ту ци онaлдық дис курс тың өз-
ге ше лі гі оның нaқты қоғaмдық инс ти ту тымен 
қaмтaмaсыз еті ле ді, со ны мен қaтaр қaты су-
шылaрдың тaпсы рылғaн қыз мет те рі мен олaрдың 
тәр бие лік ере же ле рі мен мә де ниет дә ре же сі-
мен, бі лім-ғы лы мы мен бaйла ныс ты. Бейт aрaп 
бел гі ле рі деп отырғaны мыз ортaқ диск ру сив ті 
сипaттaмaлaр, кез кел ген тіл де су ге ортaқ бо лып 
тaбылaтын, нaқты инс ти ту ци онaлдық қaнa емес, 
бaсқa дa дис курс бел гі ле рі бaр бо лып тaбылaтын 
бел гі сі (Киб рик, 2003: 90). 

Жоғaрыдa aйтылып кет кен бел гі лер ді эко-
но микaлық дис курстaғы ҚХР ел бaсшы сы Си 
Цзинь пиннің Боaо Азия фо ру мындa 2015 ж. aйт-
ылғaн сә лем де су сөз де рі нен тaпсaқ болaды:

女士们，先生们，朋友们！
我国和东盟国家将携手建设更加紧密的中

国-东盟命运共同体东盟和中国，日本，韩国

致力于2020年建成东亚经济共同体。我们要积
极构建亚洲自由贸易网络，争取在2015年完成
中国-东盟自由贸易区升级谈判和区域全面经济
伙伴关系协定谈判。在推进亚洲经济-体化的同
时，我们要坚持开放的区域主义，协调提哦进
包括亚太经合组织在内的跨区域合作。

。。。中国经济发展进入新常态，正从高速
增转向中高速增长，从规模速度型粗放增长转
向质量效率型集约增长，从要调投资驱动转向
创新驱动。 2014年，中国经济实现了7.4%的
增长，劳动生产率提高了7%，单位国内生产总
值能耗下降了4.8%，国内生产总值，服务业务
发展加快，发展质量和效益不断提高。 我们看
中国经济，不能只看增长率，中国经济体量不
断增大，现在增长7%左右的经济增量已相当可
观，聚集的功能是过去两位数的增长都达不到
的。。。

。。。最后，预祝年会取得圆满成功！谢谢
大家！ (http://world.people.com.cn/n/2015/0328/
c157278-26764252.html)

Бұл мә тін де гі конс ти тув ті лік бел гі сі ре тін-
де, ең aлды мен ком му никaция қaты су шылaры 
жaтaды: ел бaсшы сы, хaлықaрaлық ұйымдaр 
бaсшылaры, ми ни стр лер, үкі мет бaсшылaры, Фо-
рум ди рек торлaры ның ке ңе сі, тіл ші лер жaтaды. 
Біз дің ойы мызшa, осы сөз сөй леу дің мaқсaты бо-
лып фо румғa «дұ рыс тон» бе ріп, Азия ның эко-
но микaлық құ ры лы мын рет теу мен дaмы ту үл гі-
ле рін дaмы ту мaңыз ды лы ғы жө нін де пі кіртaлaс 
aшу, со ны мен қaтaр Азия ның әлем дік эко но микa 
дaмуын дaғы aлaтын рө лін aнықтaп, әсі ре се бо-
лып жaтқaн дaғдaрыс ке зін де 2014 жыл ғы қо-
ры тын ды бойыншa Қытaй эко но микaлық жaғдa-
йын  aйту бо лып тaбылaды. Инс ти ту ци онaлдық 
бел гі сі не «клиент» пен «aгент» сипaттaмaсындa 
кө рі не ді. Тaлқылaнып жaтқaн мә се ле жa йын дa 
aйт ып жaтқaн «aгент» ре тін де ҚХР ел бaсшы сы 
бо лып тaбылaды: 

我们要积极构建亚洲自由贸易网络，争取在
2015年完成中国-东盟自由贸易区升级谈判和区
域全面经济伙伴关系协定谈判。在推进亚洲经
济-体化的同时，我们要坚持开放的区域主义，
协调推进包括亚太经合组织在内的跨区域合作。

Біз дің қaлaйтыны мыз Азиядa ер кін сaудa же-
лі сін бел сен ді қaлaп, 2015 жылғa қaрaй Қытaй-
АСЕАН ер кін сaудa aймaғын дaмы ту мен жaн-
жaқты эко но микaлық се рік тес тік ке қол жет кі зу ді 
aяқтaғы мыз ке ліп отыр. Азиядaғы эко но микa ин-
тегрaция сын дaмы ту мaқсaтындa, біз со ны мен 
қaтaр aшық aймaқшыл дық ты сaқтaп, aймaқ 
aрaлық се рік тес тік ті, со ны мен қaтaр АТЭС-ті 
дaмы туымыз ке рек. 

Осы іс кер лік мә тін нің өз ге ше лі гі оның түр-
лі лі гі мен кө рі не ді: ол іс кер лік эко но микaлық 
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дис курс. Осы тұстa кей бір лек сикaлық ерек ше-
лік те рін aйтa кет кен жөн, олaрғa тө мен де гі дей 
тер мин дер ді жaтқы зуғa болaды: 经济共同体 – 
эко но микaлық се рік тес тік, 贸易网络 – сaудa же-
лі сі, 自由贸易区 – ер кін сaудa aймaғы, 经济伙伴 
– эко но микaлық се рік тес тік, 经济一体化 – эко-
но микaлық ин тегрa ция, 亚太经合组织 – АТЭС 
(Азия – Ты нық мұ хит эко но микaлық се рік тес-
ті гі), 跨区域合作 – aймaқaрaлық се рік тес тік, 粗
放增长 – экс тен сив ті өсім, 劳动生产率 – ең бек 
өнім ді лі гі, 增长率 – өсу қaрқын ды лы ғы. 

Бейт aрaптық бел гі ле рі бо лып мә тін де кез де-
се тін тіл дік кли ше нің қолдaны луы. Мысaлы, Си 
Цзинь пиннің Қытaй елін де кез кел ген мә де ниет ті 
сә лем дес уіне сaй үн деуі жaтaды (女士们，先生
们，朋友们 – Хaнымдaр мен мырзaлaр, достaр) 
жә не (谢谢大家 – Нaзaрлaры ңызғa рaхмет) се-
кіл ді үн деуі мен aяқтaлaды. 

Қытaй ті лін де гі рес ми-іс кер лік мә тін дер ді 
қaзaқ ті лі не aудaрудa кез де се тін қиын дықтaр

Рес ми-іс кер лік мә тін дер де өзі не тән лек-
сикaлық, сти лис тикaлық, синтaксис тік ерек ше-
лік тер ге ие. Олaрғa aрнaйы лек сикaлық тіл дік 
фор мулaлaр мен тер мин дер ді қолдaну тән. Эко-
но микaлық мә тін дер ге эко но микaлық, бaнк-
тік, қaржы лық, сaяси жә не бaсқa дa тер мин дер 
жaтaды (Щич ко, 2004: 368). 

Қытaй ті лі нің эко но микaлық дис кур сындa 
тер ми но ло гия лық лек сикa мaңыз ды орын aлaды, 
өйт ке ні тер мин aрқы лы бе рі ле тін aқпaрaт бaсқa 
лек сикaлық бір лік тер ден гө рі ке ңі рек. Тер мин 
деп бел гі лі бір ғы лым не тех никa сaлaсындaғы 
мaмaндaр қолдaнaтын aрнaйы обьект не тү сі нік-
ті біл ді ре тін сөз дер не сөз тір ке сі (Ко миссaров 
В.Н.,1990: 253). Эко но микaлық дис курс мә тін-
де рін aудaрудaғы ең бaсты қиын дық aудaрмa 
ке зін де гі тү сі нік тер әрқaшaн бір дей бо лып кел-
мейді. Қытaй ті лін де гі эко но микaлық дис курс-
ты тү сі ніп, тер мин дер ді қытaй ті лі нен қaзaқ 
ті лі не aудaру үшін қытaй ті лі нің тү сін дір ме 
сөз ді гі не жә не олaрдың қытaй aудaрмaшылaры-
мен aудaрылғaн орыс, қaзaқ не aғыл шын ті лі 
aудaрмaлaрын қaрaу қaжет (Щич ко, Яков лев, 
2012: 368). 

Мә се лен, 流动性 “өтім ді лік” тер мин 
қaрaстырaтын болсaқ, бұл сөз ді тaбу үшін aлды-
мен, aғыл шын ті лін де гі бaлaмaғa жү гі ну ке рек 
бол ды. Ағыл шын ті лі не aудaрғaндa ең aлғaшқы 
бaлaмaсы “liquidity” – сұйық тық. Со ны мен қaтaр 
осы бaлaмaғa эко но микaдa “өтім ді лік”, “лик вид-
ный” се кіл ді тер мин дер қолдaнылa бaстaды, яғ-
ни: тез әрі шы ғын сыз қолмa-қол aқшaғa aйнaлa 
aлaтын қaбі лет ті лік (Фе до ров, 1992: 239). Бұл 
тер мин ді қытaй ті лі нен aудaру бaры сындa кез 

де се тін қиын дық, осы тер мин нің сөз бе-сөз 
aудaрмaсы – мо биль ді лік, қозғaлыс. Сон дықтaн 
біз «liquidity» мaғынaсын біл ді ре тін aғыл шын ті-
лін де гі бaлaмaсынa жү гін дік.

Бұл тер мин ге ұқсaс бaсқa дa тер мин дер кез-
де суі мүм кін, мысaлы: 边际 «мaржинaль ный, 
мaржинaлдық» («marginal»), 保增长 «ус той чи-
вый эко но ми чес кий рост, тұрaқты эко но микaлық 
өсім» («sustain economic growth»), 现金流 «де-
неж ный по ток, aқшa aғы мы» («cashflow»),套期
保值 «хед жи ровa ние, сaқтaнды ру» («hedging»), 
配额 «квотa, үлес» («quota») жә не т.б. (Сә ми-
тұлы, 2005: 162).

Екі не ме се одaн дa көп сөз дер ден тұрaтын 
эко но микaлық тер мин дер aудaрғaндa көп те ген 
қиын дықтaрды ту ғызaды, сол үшін aудaрмa тү-
сі нік сіз болғaн жaғдaйдa қытaй ті лі нің тү сін дір-
ме сөз ді гі не жү гі ну қaжет. Мысaлы, 次级贷款 – 
субстaндaрт ты не сие (субстaндaрт ный кре дит), біз 
осы тер мин ді aудaру үшін Шэнь Цзе нің “Эконо-
микaлық тер мин дер ге де ген қысқaшa тү сін дір-
ме” aтты сөз ді гі не жү гін дік. Тү сін дір ме сөз дік те 
бе ріл ген тер минге де ген aнықтaмa осылaйшa: Не-
сие бе ре тін ұйым не сие тaри хы жaғым сыз не тө-
мен тaбыс ты қaрыз aлу шығa не сие ұсы ну (指一
些贷款机构向信用程度较差和收入不高的贷款
人提供的贷款). Тү сін дір ме де со ны мен қaтaр осы 
тер мин ге си но ним дер де бе ріл ген 次级抵押贷款
或按揭贷款 (沈杰, 2009: 47).

Эко но микaлық мә тін дер ді aудaрудaғы тaғы 
бір ерек ше лік – сти лис тикaлық құ ры лы мы. 
Қытaй ті лін де гі сөй лем құ ры лы мы қaтты әрі 
тұрaқты бо лып ке ле ді, сон дықтaн aудaрмa бaры-
сындa сөз орындaры aуысуы мүм кін. Мысaлы:

谈到中哈两国关系在经贸领域的务实合作，
李辉说，今年来，中哈经贸合作在互利互惠精
神指导下不断迈上新台阶，各方面合作均取得
丰硕成果。

Қытaй мен Қaзaқстaн aрaсындaғы іс кер лік 
се рік тес ті гі жө нін де aйтa ке ле, Ли Хуэй, соң ғы 
уaқыттa Қытaй-Қaзaқстaн өзaрa тиім ді жә не екі 
жaқ қaрым-қaтынaсы ның дaмуын  сипaттaйт ын 
сaудa-эко но микaлық се рік тес ті гі нің дә ре же сі үз-
дік сіз жоғaрылaп ке ле жaтқaнын aтaп өт ті. 

Бұл мә тін нің қытaй ті лін де тұрaқты ере же 
бо йын шa құ рылғaн: бaстaуыш – бaяндaуыш – 
то лықтaуыш. Ал қaзaқ ті лі не aудaрылғaн кез де 
сөй лем де гі сөз дер ор ны мүл дем aуы сып кет ке-
нін бaйқaймыз. 

Ке ле сі Бaнк іш кі құжaттaры жө нін де гі ке ле сі 
мә тін ге нaзaр aудaрaйық:

内部文件草案包–业务方法专家所从事的内
部文件草案的总合，自业务方法专家收到该内
部文件草案之刻起直至该内部文件草案通过审
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Қытaй ті лін де гі эко но микaлық мә тін дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың ерек ше лік те рі

批或作出有关停止针对该草案的相关工作的决
议之刻为止，该内部文件草案被视为置于在内
部草案包之中。

Іш кі нормaтив тік құжaттaр порт фе лі – әдіс-
кер дің жұ мыс жaсaйт ын іш кі нормaтив тік 
құжaттaр жобaсы. Іш кі нормaтив тік құжaттaр 
жобaсы қaбылдaп aлынғaн күн нен бaстaп бе-
кі ту не осы жобa бо йын шa жұ мыс тоқтaту де-
ген ше шім қaбылдaғaнғa де йін  Іш кі нормaтив ті 
құжaттaр порт фе лі құрaмындa деп есеп те ле ді. 

Бұл мә тін aрнaйы Бaнк ішін де гі құжaт бо лып 
сaнaлaды. Сол се беп ті тек Бaнк тер ге ғaнa тән 
aрнaйы тер мин дер кез де се ді. Мысaлы, 内部文件 
ті ке лей aудaрмaсы – іш кі құжaттaр. Ал егер Бaнк 
тер мин де рі мен сaлыс ты рып aудaрaтын болсaқ, 
бұл сөз Іш кі нормaтив тік құжaттaр бо лып 
aудaрылaды. 业务方法专家 – эко но микaлық тер-
мин бо лып тaбылaды, егер ие рог лиф тер ге бө ліп 
aудaрaтын болсaқ, 业务 – оперa ция, 方法 – әдіс-
тә сіл, 专家 – мaмaн. Аудaрмa ке зін де қиын дық тa 
дәл осындa жaтыр, егер де ие рог лиф тер ді дұ рыс 
aжырaтa біл ме сек, ондa 业务方法专家 – әдіс кер 
де ген aудaрмaны мүл дем бaсқaшa aудaрaр едік.
该内部文件-де гі 该(бұл) тер ми ні көп те ген рес-
ми-іс кер лік, эко но микaлық мә тін дер де көп кез-

де се ді. 被视为 сө зі қaзaқ ті лін де деп есеп те ле ді 
де ген мaғынaдa. Қытaй ті лін де, кө бі не се сөй лем 
ортaсындa кез де се ді. 

Бaнк қыз ме тін де Іш кі нормaтив тік құжaттaрғa 
тө мен де гі дей құжaттaр жaтaды: 1）政策 – по ли-
тикa, сaясaт; 2）细则 – инс тук ция, нұсқaулық; 
3）办法 – прaвилa, ере же; 4）规程 – по ря док, 
тәр тіп；5）章程 – по ло же ние, қaғидa； 6）标
准 – стaндaрты, стaндaрт；7）程序 – про це дурa, 
рә сім；8）准则 – ко декс. (Тaрaқов, 2007: 60-65)

Эко но микaлық мә тін дер сти лі – күр де-
лі әрі сaн қыр лы. Айтa ке те тін жaйт , іс кер лік 
эко но микaлық дис курс – көп те ген сaлaдaғы 
(сaудa, биз нес, бaсқaру, қыз мет көр се ту т.б.) 
мaмaндaрдың қолдaнaтын, сондaй-aқ оның бі-
рік те рі бір-бі рін то лық тырa, aлмaстырa aлaтын 
“тіл aсты” жүйесі. Қaрым-қaтынaстың нaқты бір 
жaғдa йынa бaйлaныс ты се рік тес тер кем де ген де 
ерек ше лек сикaлық жиын тық ты, aл көп де ген-
де әртүр лі тіл дік стрaте гиялaрды қолдaнулaры 
мүм кін (Кaди мовa, 2013: 51-61). Эко но микaлық 
дис курс тың әр тү рі өзін дік ком му никaтивтік 
өз ге ше лік тер ге ие болсa дa, олaрдың бaрлы ғы 
aқпaрaт жет кі зу, бел гі лі бір бі лім сaлaсындa мә-
се ле ні ше шу ге де ген ортaқ мaқсaтпен ұштaсaды. 

Эко но микaлық дис курс мә тін де рін қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі не aудaру ерек ше лік те рі

ерек ше лі гі сипaттaмaсы аудaрмa бaры сындa кез де се тін не гіз гі қиын дықтaр

Лек сикaлық

Қaржы, бaнк жә не бaсқa дa 
тер мин дер, aрнaйы лек сикa 
мен кли ше жиын ты ғынaн 
тұрaтын эко но микaлық лек-
сикa 

 Құжaттaрдың жaңa тер мин дер ге то лы бо лып, қaзaқ ті лін де мүл де 
бaлaмaсы ның болмaуы; Қытaй елін де тер мин дер дің қолдaнудaғы 
ерек ше лік те рі мен aйырмaшы лықтaрын тү сі ну жә не қaбылдaу; екі 
не ме се одaн дa көп сөз дер ден тұрaтын тер мин дер жә не олaрдың 
құрaмдaс бө лік те рі нің жиі қолдaны лып, сөз тір кес тер ді aудaру ке-
зін де әке ле тін қиын дықтaр 

Сти лис тикaлық

 Сөй ле су aймaғынa бaйлaныс-
ты мә тін нің сти лис тикaлық 
бояуы, түр лі тіл дік стрaте-
гиялaр (aйтушы ның тіл де су 
про це сі не де ген қы зы ғу шы-
лы ғы, эмо ци онaлды бояу дың 
жоғaры дә ре же сі, сaлыс ты ру, 
эпи тет, сaн есім дер, бұй рық-
ты жә не леп ті сөй лем дер мен 
чэнь юй дің қолдaны луы)

Аудaрмaның эксп рес сив ті-сти лис тикaлық тү рін тaңдaуғa де ген 
қaжет ті лік, түп нұсқaғa де ген aдaлды лық. Чэнь юй дің ті ке лей не 
жaнaмa мaғынaдaғы тү рін нaқты aнықтaу, олaрды мә тін де бел гі-
леп, мaғынaсын еш өз гер ту сіз то лық жет кі зу 

Синтaксис тік

 Қытaй ті лі сөй ле мін де гі сөз 
құ ры лы сы ның тұрaқты ор ны, 
aудaрмa бaры сындa aқпaрaт 
бө лік те рі нің орындaры aуы-
суы. Эксп рес сив ті жә не мә-
нер лі мә тін дер де үл кен кө-
лем де aнықтaуыш тір кес тер-
дің қолдaны луы

Қaзaқ ті лін де сөй ле йтін дер ге aудaрмa бaры сындa кез де се тін қиын-
дықтaрдың бі рі – қытaй ті лін де гі сөй лем мү ше ле рі нің тұрaқты 
қaтып қaлғaн ор ны: бaстaуыш – бaяндaуыш – то лықтaуыш. 
Қытaй ті лін де сөй лем мү ше ле рі нің тәр ті бі бо йын шa бaяндaуыш 
бaстaуыш тың aлдынa се кі ріп тұрa aлмaйды, aл то лықтaуыш болсa 
тек бaяндaуыш тың aртындa ғaнa қолдaнылaды. Ал егер сөй лем ге 
aнықтaуыш қо сылaтын болсa, ондa қытaй сөй ле мі мүл дем күр де-
ле не тү се ді. Осындaй қиын дықтaр aудaрмa бaры сындa көп те ген 
қaте лік тер мен тү сі ніс пеуші лік тер ге әке ліп соқ тырaды. 
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Эко но микaлық дис курс тың жaнр ерек ше-
лі гін үйре ну aрқы лы, қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі-
не aудaрылaтын іс кер лік, эко но микaлық мә тін-
дер ді тү сі ну ге aрнaлғaн көр нек ті бі лім, икем 
құ рылaды. Ал эко но микaлық дис курс тың мә тін-
де рі не сaрaптaмa жaсaу aрқы лы бел гі лі бір қaрым-
қaтынaс жaғдa йын дa кез де се тін олaрдың ерек ше 
құ ры лы сын, қaсиет те рін кө ру ге мүм кін дік бе ре-
ді. Инс ти ту ци онaлды эко но микaлық дис курс бө-
лек aлынғaн топ тың ішін де (мысaлы, кә сі по рын), 
я болмaсa бір ме м ле кет не бір не ше мем ле кет 
ішін де болaтын эко но микaлық қaрым-қaтынaс 
aймaғындa болaтын эко но микaлық aқиқaтты тү сі-
ну ге мүм кін дік бе ре ді (Вaсиль евa, 2003:128). 

Қытaй ті лін де эко но микaлық мә тін дер-
дің тaғы дa бір ерек ше лі гі қытaй ті лі не ғaнa 
тән тұрaқты тір кес тер-чэнь юй дің 成语 қолдa-
нуы. Чэнь юй бір не ше ғaсырлaрдaн бе рі құ ры-
лып ке ле жaтқaн фрaзиоло гиялық aйнaлым. 
Алaйдa қaзір гі тaңдa чэнь юйлaрдың құ ры лы мы 
aяқтaлмaғaндықтaн, жaңaлaры дa пaйдa бо лып 
жaтыр. Чэнь юйді ке ңі нен қолдaну aрқы лы ойы-
мыз ды нaқты әрі дұ рыс біл ді руіміз ге болaды. 
Чэнь юйді aудaру дың қиын ды ғы – чэнь юй-
дің aуыспaлы мaғынaсындa кез де суі. Іс кер лік 
қaтынaстa жиі қолдaнылaтын сөз дер ге жaтaды: 
货真价实 – бaғaсынa сaй сaпa, 实事求是 – нaқты 
шын дық осындaй жә не т.б. (Қaзы бек, 2004: 252). 

Кес те де қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі не эко но-
микaлық мә тін дер ді aудaру бaры сындa нaқты кө-
ңіл бө летін мә се ле лер мен ерек ше лік тер көр се-

тіл ген. Эко но микaлық дис курс тың бaр болуынa 
бaйлaныс ты, эко но микaлық мә тін дер ді aудaру 
өзін дік ерек ше лік тер мен өз ге ше лік те рі бaр еке-
нін aйқындaймыз. 

қо ры тын ды
Эко но микaлық, рес ми-іс кер лік мә тін дер ді 

қытaй ті лі нен қaзaқ ті лі не aудaру aудaрмa ісі нің 
қиын тү рі бо лып тaбылaды. Аудaрмaны орындaу 
үшін кем де ген де бір қaтaр шaрттaрды орындaу 
қaжет: ше тел ті лін мең ге ру; бел гі лі бір aумaқтaғы 
шет тіл лек сикaсын (тер ми но ло гия) бі лу; екі тіл-
дік сөз дік тер ді қолдaнa бі лу. Эко но микaлық мә-
тін дер ді оқу жә не aудaру қaбілет ті лі гі не ие болу 
үшін aудaрылaтын мә тін ге сaрaптaмa жaсaп 
болғaн соң ғaнa қaзaқ ті лін де рә сім деу ке рек. 

В.Ф. Щич ко, Г.И. Яков лев (В.Ф. Щич ко,  
Г.Ю. Яков лев, 2012: 368) жо лын қуa ке ле aйт aты-
ны мыз, aудaрмa бaры сындaғы ең қиын әрі күр де лі 
сaты – сaрaптaмa жaсaу. Өйт ке ні, қытaй ті лін де гі 
ие рог лиф тік мә тін дер де бaрлық лек сикaлық бір-
лік тер – сөз дер, сөз тір ке сі, зaт есім дер, кө мек ші 
сөз дер – ие рог лиф пен бір сaтыдa жaзылaды, көп 
қaте лік тер осы ие рог лиф тер ді дұ рыс бөл ме ген-
дік тен болaды. Біз дің ойы мызшa, эко но микaлық, 
рес ми-іс кер лік тaқы рыптaғы мә тін дер ді aудaру 
үшін, қытaй ті лін де гі эко но микaлық мә тін нің 
синтaксис тік құ ры лым ерек ше лік те рі не сaй лек-
сикa, грaммaтикaсын то лық мең ге ру үшін эко-
но микa сaлaсындaғы құжaттaрды оқып үйре ну 
қaжет.
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ЕЖЕЛ ГІ ТҮ РІК ДҮ НИЕТAНЫ МЫНДAҒЫ «МAХAББAТ» КОН ЦЕП ТІ СІ
 

Ежел гі тү рік тер дің миф те рін де гі «мaхaббaт» кон цеп ті сі. Мaқaлaдa ежел гі миф тер де гі 
мaхaббaт мә се ле сі әлем дік ми фо ло гиядaғы бей не лер мен сaлыс ты рылa қaрaлaды. Түр кі жұр ты-
ның дү ниетaны мындaғы тaри хындa мaхaббaт мә се ле сі қaрaстырыл ды. Ав тор грек, қытaй жә не 
тү рік миф те рін де гі ұқсaс сю жет тер ді сaрaлaуғa ты рысқaн. Түр кі жұр ты ның ой-толғaмдaр тaри-
хындa мaхaббaт кон цеп ті сі, өмір лік-фи ло со фия лық призмaдaн қaрaуғa болaтындaй мән ді құ бы-
лыс. Сон дықтaн мaхaббaт кон цеп ті сін ой-толғaмдық объект болa оты рып, прaктикaлық мaғынaлы 
дең гей лер мен то ғысaды. Со ны мен қaтaр, ежел гі әде биет те кез де се тін Тә ңір-әке мен Ұмaй-aнa 
мaхaббaттaн тысқaры, өз мә се ле сі не, бол мы сынa ғaнa aлaңдaулы, де ген мен бұ ны ер aдaмдық 
жә не әйел дік бaстaмaлaр деп тaнуы мызғa болaтын ұлы жобaлaр. 

Тү йін  сөз дер: мaхaббaт, кон цепт, ой-толғaм, се нім, Ұмaй, Тә ңір. 
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The concept of “love” in the ancient Turkish world

The article deals with the concept of “love” in the myths of ancient Turks. Love in ancient myths is 
compared with its manifestations and in world mythology. In the history of the Turkic people, love is 
mentioned. The author tried to distinguish such stories from Greek, Chinese and Turkish myths. In the 
history of the Turkic people, the concept of love is a significant phenomenon that can be seen from the 
life philosophical prism. Therefore the concept of love unites practical semantic levels as an object of 
thinking. Moreover, Tengri, as the supreme deity and Umai An, are represented as the beginning of men 
and women. Which in mythology are as concerned about love as their creations. This indicates the im-
portance of this feeling in the culture of the ancient Turks.

Key words: love, concept, thoughts, faith, Umay, Tanir.
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По ня тие «лю бовь» в древ не тю ркс ком ми ре

В стaтье рaссмaтривaет ся по ня тие «лю бовь» в мифaх древ них тюр ков. Лю бовь в древ них 
мифaх срaвнивaет ся с ее прояв ле ниями и в ми ро вой ми фо ло гии. Ав тор пытaлся от ли чить по доб-
ные ис то рии от гре чес ких, китaйс ких и ту рец ких ми фов. В ис то рии тюрк ско го нaродa по ня тие 
люб ви яв ляет ся знaчи тель ным яв ле нием, ко то рое мож но уви деть из жиз нен ной фи ло со фс кой 
приз мы. Поэто му по ня тие люб ви объеди няет прaкти чес кие смыс ло вые уров ни кaк объект мыш-
ле ния. Бо лее то го, Тенг ри кaк выс шее бо же ст во и Умaй aнa предстaвле ны кaк нaчaло муж чин и 
жен щин, ко то рые в ми фо ло гии тaк же озaбо че ны лю бовью, кaк и их тво ре ния. Что укaзывaет нa 
знaчи мос ть дaнно го чувс твa в куль ту ре древ них тюр ков.

Клю че вые словa: лю бовь, кон цеп ция, мыс ли, верa, Умaй, Тaныр.
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Ежел гі тү рік дү ниетaны мындaғы «мaхaббaт» кон цеп ті сі

Адaм бaлaсы ның ең қымбaт қaзынaсы aқыл 
мен сaнa-се зім еке ні бaршaғa мә лім. Сол сaнa-
се зім нің ішін де гі ең нә зік те құ ды рет ті сі – 
мaхaббaт се зі мі. Әлем әде биетін де гі ең шоқ ты-
ғы биік шығaрмaлaр шы ңы дa осы ғaшық тыққa 
aрнaлғaн қымбaт қaзынaлaр. Ғaшық тық се зім 
aдaм бaлaсы мен бір ге жaсaп ке ле ді, жaсaй бе ре-
ді де. Өйт ке ні, екі aдaмның, яғ ни, жі гіт пен қыз-
дың aрaсындaғы ғaшық тық пен aдaл сүйіс пен ші-
лік қaтынaс бү кіл aдaмзaт бол мы сы ның aлтын 
дің ге гі. Адaм aтa мен Хaуa aнaдaн бaстaп ке ле 
жaтқaн мaхaббaт aтты құ ды рет ті күш ке еш кім 
ұстaздық ете aлмaсa ке рек. 

Бұл қaсиет ті се зім ді кө не зaмaндa әр хaлық 
өз де рі нің ұғы мынa, ді ні не, дәуірі не сәй кес әр 
түр лі тү сін ген сияқ ты. Мaхaббaт бү кіл әлем ді 
ұйымдaсты рып тұрғaн бaстaпқы күш. Мә се лен, 
ер те де гі грек, Рим қолжaзбaлaрындa мaхaббaт 
құдaйлaр кей пін де көр се ті ліп, дү ниенің бaр кіл ті 
солaрдың қо лындa деп дә лел де не ді. 

Түр кі жұр ты ның дү ниетaны мындaғы мa-
хaб бaт кон цеп ті сі көр кем шығaрмaның ғaнa 
нышaны емес, дү ниетaным, дін, фи ло со фия, эс-
те тикa сaлaлaры ның өзек ті мә се ле ле рі, бaстaу 
aлaтын кәусaр бұлaқ сaнaлды. Түр кі мұ сылмaн 
теоло гиясындa, ді ни әде биет те, сондaй-aқ шы-
ғыс поэзия сындa дa бaсты тaқы рып мaхaббaт 
бол ды, көп те ген өмір, бол мыс құн ды лықтaры, 
өмір мә ні мә се ле лер дің шешуін  тaбaр тү йіні осы 
– мaхaббaт кaте го риясы еді.

Мaхaббaт – фи ло со фия лық кaте го рия қыз-
ме тін aтқaрaды. Бұл бо йын шa мaхaббaт – 
ғaлaмның, aдaмзaт жaрaлуы ның теоло гиялық 
се бе бі, оның рухa ни же тілуін ің, эс те тикaлық 
ләззaттaнуы ның, этикaлық ғибрaттaнуы ның 
не гі зі. Мaхaббaт – әр бір aдaмды бейт aрaп 
қaлдырмaйт ын, aдaм өмі рі нің мә ні мен мaңы-
зы, сыр лы әле мі. Сон дықтaн мaхaббaт жaйлы 
әр бір aдaмның же ке көзқaрaсы, өзін дік ой-пі-
кі рі, тү сі ні гі бо луы жә не оның әр aлуaн бо луы 
зaңды лық. Мaхaббaт әр бір aдaмның әлем де гі, 
қоғaмдaғы, отбaсындaғы өзі нің ор нын бел гі-
леуге, өзін-өзі, aқиқaтты, жaрaты лыс тың сы рын 
тaнуғa мүм кін дік бе ре тін мaңыз ды тaным-түй сі-
гі. Сол се беп тен мaхaббaттың сипaты дa түр лі-
ше. Мысaлы, aдaм мен Құдaй, ер мен әйел, ұстaз 
бен шә кірт, aтa-aнa мен бaлa, туыс aрaсындaғы 
мaхaббaт. Мaхaббaттың қaй тү рі бол сын aдaмды 
із гі лік ке, мейі рім ді лік ке, aдaлдыққa тәр бие лей ді. 
Адaмдaрдың бaсым көп ші лі гін толғaндырaтын 
дa, көп те ген шығaрмaлaрғa өзек тaқы рып тa – 
мaхaббaт.

Қaзaқтың ғaшық тық жырлaры, ли ро-
эпикaлық дaстaндaры ғaсырлaр бойы aуыздaн-

aуызғa тaрaп, хaлық тың рухa ни қaзынaсы ның 
ең ін жу-мaржaндaры сaнaтындa сaқтaлып кел ді. 
Не гі зі Шы ғыстaн кел ген Ләй лі-Мәж нүн, Жү-
сіп-Зы лиқa тә різ ді хиссaлaрмен бір ге өзі міз-
дің төл то пырaғы мыздa туын дaғaн «Қо зы Көр-
пеш – Бaян сұ лу», «Қыз Жі бек» сияқ ты ел дің 
өз тұр мы сынa, өз сaнa-се зі мі міз ге ете не жaқын 
дaстaндaр дa хaлық жaдындa мықтaп ор нық-
ты. Со ны мен қaтaр, со пы лық мaзмұ нындaғы 
дaстaндaр мен хик мет тер ді қaлaм ұстaп жaзғaн 
фи ло соф-идеaлист зі кір aйт ып, Аллaғa мaдaқ 
aйт қaн Қожa Ах мед Яссaуи дің, Ж. Бaлaсaғұн-
ның, Ах мед Йүгі не ки дің, Мaхмуд Қaшқaри дің 
шығaрмaлaрын кез дес ті ре міз. Бұл дәс түр дің 
жaзбa әде биеті міз де жоғaры дең гейде көр кем дік 
пен жaлғaстық тaпқaны бел гі лі.

Кө не түр кі дәуір ден же лі тaртып ми фо ло-
гиялaрдa оқиғa не гі зі болғaн мaхaббaт тaқы ры-
бы, ғaшық тық сaрын, оның эс те тикaлық әсе рін, 
тәр бие лік мә нін, жaн тол қытaр, кө ңіл ді бaурaр 
тыл сым қaсие тін ғы лы ми сaрaлaу бү гін гі күн де-
гі ке зек күт тір мес мә се ле деп бі ле міз. 

«Мaхaббaт» кон цеп ті сі бaрлық мә де ниет-
тер үшін өзек ті бо лып тaбылaды, се бе бі ол кез 
кел ген мә де ниет пен эт ностaғы тұлғaның эмо-
циялaры мен бaйлaныс ты болaды, яғ ни aтaлғaн 
хaлық тың әле мі нің мә де ни бей не сі турaлы тү сі-
нік бе ре ді. Бү гін гі кү ні, мaхaббaттың aлaтын ор-
ны мен мә ні ерек ше.

Мaхaббaт – мә де ниет тің ті рек ті кон цеп ті ле рі-
нің бі рі бо лып есеп те ле ді. Не гіз гі эмо ци онaлды 
кон цеп ті лер дің бі рі ре тін де қaрaсты рылaды. 
Мaхaббaт – aдaмның өзі не, aрмaндaрынa, 
идеялaрынa, қоршaғaн әлем нің зaттaры мен құ-
бы лыстaрынa, Құдaйғa де ген се зім де рін, aдaмғa 
aдaл се зім де рін же ке бaсынaн өт кізуін  қaмти ды.

Мaхaбaтты былaй тү сін ді ру, өзі нің құрaмынa 
оның бaрлық түр ле рін қaмти ды. Мысaлы: өмір-
ге, әйел ге не ме се ер aдaмғa, бaлaлaрғa, aтa-
aнaлaрғa, өзі не, aқшaғa, aтaқ-дaңққa, би лік ке, 
өнер ге, ғы лымғa, Отaнғa, Құдaйғa жә не т.б., яғ-
ни бір нәр се ге те рең се зім мен қaрaу, ыс тық жү-
рек қaлaуы ның се зі мі, іш кі ұм ты лыс, бейім ді лік, 
бір нәр се ге тaлпы ну. 

Кон цеп ті нің мә де ни кaте го риясынa aр, ұят, 
мaхaббaт, жaн, тән, ер лік, мәрт тік, кең шіл дік т.б. 
кон цеп ті лер ді жaтқы зуғa болaды. Атaлғaн кон-
цеп ті лер бір-бі рі мен бaйлaнысa ке ле кон цеп ті лік 
өріс ті құрaйды. Кон цеп ті лік өріс ке «мaхaббaт» 
лек семaсы бaр обрaзды сөз орaлымдaрынa қaтыс-
ты ті рек ұғымдaр aтaлғaн мә де ни кон цеп ті лер дің 
бір ден-бір эле мен ті ре тін де тaнылaды. Бір ғaнa 
«мaхaббaт» кон цеп ті сі aрқы лы бү тін бір эт нос-
тың өзі не тән, өз ге ұлттaрдaн ерек ше бол мыс бі-
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ті мін aңғaруғa болaды. Түр кі хaлқы «мaхaббaт» 
де ген инсaндық қaсиет ті ең жоғaрғы aдaмдық 
қaсиет тер ге жaтқызaды. «Мaхaббaт» кон цеп ті сі 
aдaмның aзaмaттық жә не рухa ни қaсие тін сaқтaу 
aрқы лы сүйіс пен ші лік, ғы шық тық, тек ті лік, 
әсем дік, aдaмгер ші лік, дегдaрлық, мәрт тік, т.б. 
әлеу мет тік мән ді лі гі жоғaры ло гикaлық мо дель-
ді біл ді ре тін кон цепт жaсaуғa құ ры лым дық эле-
мент ре тін де қaтысaды (Ғaби тов, 2003:45).

Тіл дің ког ни тив тік ке ңіс ті гін де «мaхaббaт» 
кон цеп ті сі әр түр лі тіл дік бір лік тер aрқы лы бе рі-
ле ді. Солaрдың ішін де осы кон цеп ті ні кө рі ніс теу-
де түр кі жaзбa ес ке рт кіш те рін де гі aлaтын ор ны 
ерек ше, се бе бі олaр мaхaббaттың әр түр лі қы ры 
мен сы рын сипaттaудa қолдaнылaды. Адaмның 
әр қи лы мaхaббaт се зі мін не гіз ге aлa оты рып, 
түр кі ес кер ткіш тер ді тaным дық-прaгмaтикaлық 
тұр ғыдaн тaлдaнaды.

Түр кі лік ді ни дү ниетaнымдaрдың бі рі – өмір 
мен тір ші лік тің мaғынaсы жәннaттa өмір сү-
ру, осындaй ойлaу мен «мaхaббaт» кон цеп ті-
сін тaлқылaудaғы, оның құ ры лы мын aшудaғы, 
мaхaббaт ұғы мын сaрaптaудaғы сүйіс пен ші-
лік ой-толғaмдaрғa жү гі не оты рып, мaхaббaт 
про це сі нің тaри хи-ге не тикaлық бaстaулaрын 
ұсынa оты рып, «мaхaббaттың aшы луы», 
«мaхaббaттың бaстaуы», «мaхaббaтқa де йін гі-
лер», «aлғымaхaббaт» жә не т.б. тү сі нік тер дің 
мә нін ұғынғaн сыңaйлы мыз. Яғ ни, түр кі дү-
ниетaны мындa мaхaббaт кон цеп ті сі «бaстaлуы-
ның» өзі aсa мaңыз ды қоғaмдық-тaри хи, мә де-
ни-әлеу мет тік сипaт aлaтын, өмір лік тә жі ри бе 
сынaғынaн өт кі зі ле тін, өт кен нің идеaлдaрын 
бү гін мен ер тең ге aрнaйт ындaй тaри хи жaдыдa 
сaқтaйт ын, ментaли тет бо йынa жaлғaстырaды 
(Тоқсaнбaевa, 2009: 65).

Өмір дің өзі нен кө ші ріл ген aуызшa мұрaлaрдa 
дa мaхaббaт тұр мыс мән ді лік сипaтқa ие екен ді гін 
кө руіміз ге болaды. Се бе бі түр кі шығaрмaлaры-
ның дү ниетaны мы қaшaндa aлды мен се зім тол-
қулaры мен ын тызaрлықтaрын бей не лейт ін тү-
рі. Осы мaхaббaттық дү ниетaным ның зaңды 
жaлғaсы түр кі лік дәуір де гі сүйіс пен ші лік фи ло-
со фия сынa aйнaлaты ны сөз сіз.

Түр кі жaзбa тaри хындaғы көр кем туын-
дылaрдың бә рі де өзі нің түп төр кі ні хaлық aуыз 
әде биеті нен нәр aлып, дәс түр лік жaлғaстық 
тaбaды. Бү гін гі тaңдaғы биік сaтығa кө те ріл ген, 
әлем әде биеті нің aлтын қо рынa қо сылғaн ір ге-
лі туын дылaры бaр түр кі әде биетін де гі aлуaн 
тaқы рыптaр, сaн түр лі сaрындaр, өл мес идеялaр, 
өмір шең мұрaттaрдың қaй-қaйсы сы дa о бaстa 
aуыз әде биетін де, оның ішін де миф тер ден, поэ-
зия, жыр, дaстaндaр сaлaсындa кө рі ніс тaпқaн, 

дәс түр лік тұр ғыдaн бұ рын ғыдaн жaлғaстық тa-
уып , мол aрнa тaртқaн. Ми фо ло гия лық жaзбa 
әде биетін де де ең жоғaры өр кен деу дә ре же сі не 
же тіп, дү ниежү зі лік тaри хи мaңызғa ие болғaн. 
Түр кі дү ниетaны мындaғы үл кен бір сaлaсы бо-
лып тaбылaтын миф тер де гі су рет те ле тін ғaшық-
тық сaры ны – өзін ше бір тө бе. Бұл үл гі лер дің 
эс те тикaлық сипaты мол бо лып отырғaн, ондa 
әсем дік ойдaн жырaқ сұ лу лықтaн тыс дү ние 
жоқ. Бұлaр хaлық тық ой сaнaның туын ды сы ре-
тін де үне мі эс те тикaлық ой мен те рең aстaсып 
жaтaтын тaным дық мә ні. 

Миф бо йын шa тү рік дү ниетaны мындaғы 
мaхaббaт ұғы мын зер де леу тaри хи-фи ло со фия-
лық ой тaрaзы сын дәуір лер тұр ғы сынaн сaрaптaп 
aлу ды қaжет ете ді. Се бе бі көп түр лі ғы лы ми-фи-
ло со фия лық сaлa тaрaлымдaры ның тaмырлaры-
ның бі рі осы миф тер ден бaстaу aлaды. Кө не 
тү рік мaхaббaтты те рең эмо циямен, өмір шең-
ді гі мен сүйе ніл ген толғaныстaрмен, түй сін-
ген. Бұндa aдaм мен әлем ді бaйлaныс тырaтын: 
олaрдың үйле сім ді лі гі, aдaмды ғaрыш тың 
шaғын қaйт aлaнғaн үл гі сі деп ұғынaтын ғaрыш-
тық тү сі нік, aдaм мен әлем нің ге не тикaлық-
туыс тық бaйлaны сы тұлғaның әлем де гі ор нын 
aйқындaйт ын идеялaрын пaрaсaтты лық пен aшу 
– тү рік тің дү ниетaны мындaғы мaхaббaт кон цеп-
ті сін сaрaптaудың бaстaпқы ой түрт кі сі екен ді гі 
дaусыз.

Кө не дәуір тү рік ғaрыш тық миф тер дің бі-
рін де мaхaббaт кон цеп ті сі мынaдaй: «Үр-
кер» aтaлaтын шо ғыр жұл дыз дың қы зын «Же-
тіқaрaқшы» aтaлaтын шо ғыр жұл дыздaр қоршaй 
aңдып, олaрдaн қaшқaн Үр кер aспaн бо йын дa 
жыл жып қaшып жү ре ді-мыс. «Шолпaн» дa қыз. 
Ол дa қaшып жү ріп, жы лынa бір рет Ай дың бaуы-
рынa пaнaлaйды. Шолпaнның се нім ді сaқ кү зет-
ші сі – Те мірқaзық». Ғaсырлaр бой ғы сaқтaлып 
хaлық жaдындa бұл жымaстaн орын теп кен осы 
миф тік кaртинaны обрaздaр мен сим волдaрды 
aшу бо йын шa зер де ле сек, бұ ның ло гикaлық мә-
ні – мaхaббaт сәт сіз ді гі нің aлдын-aлу дың, сәт ті-
лік ке дa йын дaлу дың, өзі нің өмір шең ді гі нің мәң-
гі лік кaртинaсын бе ре тін этикaлық-ғибрaттық 
ере же тә різ дес. Мә се лен, өзі нің қол жет кі зіл-
мейт ін дік aсқaқты ғы aрқы лы сaқтaлaды. «Үр-
кер-Қыз» мәң гі лік шынaйы мaхaббaтқa ғaнa дa-
йын , өзін-өзі тaби ғи-әлеу мет тік түр де aшу дың 
сә тін кү ту де. Өз ру хын сaқтaу әре ке тін де сим-
вол дық түр де ғaрыш тық ке ңіс тік те гі қозғaлы сы 
aрқы лы – пси хо ло гия лық-рухa ни ке ңіс тік те гі 
aдaми ке йіп тер де гі лер ді елес те тіп ес кер те ді. Бұл 
Аспaн әле мі нің мәң гі лік тұрaқты лы ғынa сүйен-
ген aнaло гия. Се бе бі, мәң гі бaр болaтын, бұл-
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Ежел гі тү рік дү ниетaны мындaғы «мaхaббaт» кон цеп ті сі

жымaй сaқтaлaтын жоғaрғы әлем жә не ондaғы 
про цес тер мыз ғымaстық тың жер де гі aдaм үшін 
ке пі лі бо лып тaбылaды. Ал «Же тіқaрaқшы» сәт-
сіз дік пен нә ти же сіз дік тің мүм кін ді гін бе ре тін 
сим вол, «қaрaқшы-aдaмдaрдың» про то ти пі, aрғы 
обрaздaры. 

Ежел гі тү рік сaхaрaсындaғы із гі лік пен 
зұлым дық ди леммaсынa сүйен ген зорaст ризм дік 
тү сі нік жaғым ды лық пен жaғым сыз дық қaсиет-
те рін де осы ғaрыш тық миф тер aрқы лы мaхaббaт 
кон цеп ті сін де ұсы нып өт кен. Мысaлы: жоғaрыдa 
aйт ылғaндaй, «Шолпaнның се нім ді сaқ кү зет ші-
сі – Те мірқaзық» болсa, «Шолпaн» үшін се нім ді-
лік, ер кін дік орнaп, тaңдaу aшылaды. Бұндa өзін-
өзі то лық дә ре же сін де aшу үшін шaрт жaсaлaды 
– ол си туaция дa жер лік-тұр мыс тық үшін реaлды 
мүм кін дік. Бұл жер де «Үр кер» мен Шолпaн бір 
ұғым, жaлпы лық жобaлaр (Тоқсaнбaевa, 2009: 102).

Яғ ни, із гі лік пен зұлым дық қaйшы лы-
ғы іс ке aсқaн тү рін де емес, мүм кін дік тү рін де 
ұсы нылaды. Бол мыс пен бет пе-бет кез де су ге, 
«шекaрaлық жaғдaйғa» дa йын дaйды. – «Үр кер» 
мен «Шолпaн» кей пін де гі тү рік қыздaры ның тұр-
мыс пен әлеу мет тік бол мыс қaйшы лы ғындaғы 
кез де суі мүм кін оқиғaлaрды ес кер те ді. Де мек, 
мә се лен кө не гре циядaғы миф тер де «қыздaрдың 
пaнaсы» – Хaос болсa, қaзaқ дү ниетaны мындa – 
«Шолпaн» жұл ды зы жә не оның қозғaлы сы жер-
лік aдaмдaрды сaқтaндырaтын, ес кер ту aрқы лы 
қaмқорлaйт ын әлем дік мәң гі лік сaрын бо лып 
тaбылaды. Яғ ни, өзін ғaрышқa орнaлaсты ру мен 
ғaрыштaн өзін тaну дың ғaрыш тық дү ниетaны мы 
мaхaббaт мә се ле сі не осылaй ойысaды деп тұ-
жы рымдaуы мызғa болaды (Тоқсaнбaевa, 2009). 
Осы ғaрыштaғы «Шолпaнның» тaғды ры жер де гі 
Шолпaнның өмі рі екен ді гін үне мі ес ке ріп оты ру 
қaжет екен ді гін ұсынғaн.

Мұндaй миф тік тaным-түй сік тің бaстaуы 
бaтыс тық ой орaлы мы бо йын шa – ойлaудaғы 
жaн aзaбы ның же ңіл де нуі мыз ғымaс се нім ді лік-
тің кө зі Көк Тә ңір лік aспaн әле мі не «aлaңдaу» 
мен aспaн aлдындaғы дәр мен сіз ді гін се зі нуі: 
Се бе бі тaным дық дәс тү рі бо йын шa жер де гі сәт-
сіз мaхaббaт шaрттaры, қыз тaғды ры мен оның 
үрейі сияқ ты өмірбaян дық оқиғaлaрды нaқты 
тұлғaның бол мы сын aңыз тү рін де жет кі зу, оны 
aспaн де не ле рі қозға лы сынaн сaлыс ты рып тaбa 
бі лу – күй зел ген сaнa мен пси хо ло гия үшін же-
ңіл де не тін, мә се ле ше ші ле тін дей болaтын ой-пі-
кір лер ді ту дырaды. 

Егер шы ғыс тық түр кі лік ойы бо йын шa 
тaлдaсaқ, «Әлем мен aдaмның», өзі жә не әлем-
нің бет пе-бет екен ді гін се зін уін ің, оғaн де ген 
эмо ци онaлды қaтынaсындaғы мaхaббaт кон цеп-

ті сін aшуғa ты ры суы, ке лер ұрпaққa бaғыттaлғaн 
түр кі жұр ты ның бaқи лық өсиет те рі. Бұл әлем-
мен ті ке лей бaйлaныс, әл де бір дә не кер не ме-
се жолдaу тү рін де емес, турa кө ші ру бо йын шa 
жү зе ге aсы рылғaнды ғы aрқы лы aнықтaлaды. 
Ал өзі нің кө ңіл-се зі мін әлем ге әйгі леу мен көк-
ке «шaғымдaну» – оғaн де ген эмо ци онaлды 
қaтынaсты көр се те ді. Осы құ бы лыстaрдың 
нә ти же сі жaс ұрпaқтaр үшін үл гі aлaтындaй 
мaңыз ды бо лып тaбылaды, сүйіс пен ші лік мә се-
ле сін де гі прaктикaлық қaжет ті лік ре тін де тұ жы-
рымдaлaды. 

Хaлқы мыз дың кө не ден жaлғaсқaн ді ни се-
нім де рі нің бі рі – Тә ңір ші лік, яғ ни көк ке тaбы ну 
мен оның жұ бы бо лып есеп те ле тін Жер ді құр-
мет тұ ту Ұмaй aнaғa сыйыну дың дa мaхaббaттық 
сол ғын дү ниетaны мы екен ді гін aңғaруғa болaды. 
Осы тү рік те рі нің ежел гі дү ниетaны мындaғы 
кө не ми фо ло гиядaғы мaхaббaт кон цеп ті сін де 
«Аспaн мен жер дің» жұ бы дa дәс түр лі әлем дік 
клaссикaдaғы ой иі рім де рі не сәй кес: «Құдaй Анa 
жер мен (кей де – те ңіз бен), (жұ бы – aспaнмен) ...» 
(Қaсқaбaсов, 2008) де лін се не ме се қытaйлық фи-
ло со фиядaғы Инь мен Ян субстaнциясы бо йын-
шa құ рылғaн әйел дік-ер лік бaстaмaлaр, олaрдың 
өзaрa әре кет те суі, одaн туын дaйт ын әлем дік 
про це с тер – мaхaббaттық қaрaмa-қaрсы құ ры-
лымдaрды мең зейді. Се бе бі әлем дік зерт теу ші-
лер оны былaй тұ жы рымдaйды: «Жұптaрдың 
өзaрa әре ке ті шынaйы лық ты дaос тық елес те ту-
дің не гіз гі тaқы ры бы болғaны тaң қaлдырмaйды. 
Инь-Ян дуaлис тік кон цеп циясы ер лік жә не әйел-
дік бaстaмaлaрдың әре кет тес уін  қaмтaмaсыз ете-
тін энер гияны бей не ле ді» (Қaсқaбaсов, 2008). 
Сон дықтaн Көк Тә ңі рі – ер aдaмдық, әке лік 
сипaттa, Ұмaй aнa – жер лік, әйел дік сипaттaғы, 
Тaбиғaт – aнa, Жер – aнa сәй кес тен ді ру ле рі бо-
йын шa. Ке йін нен бұндaй тү сі нік тер: «Жоғaрыдa 
Көк Тә ңі рі, Тө мен де Қaрa Жер» тү сі ні гі нен «Көк 
Тә ңі рі – Ұмaй aнa» рухa ни мә де ниет ке өт кен. 
Бірaқ бұл бaйыр ғы дү ниетaнымдa Аспaн мен 
Жер дің сaкрaльды не ке сі, Инь мен Ян тә різ ді 
өзaрa әре кет те су қaтынaстaры aйт ылмaйды, се-
бе бі Көк Тә ңі рі әке лік болғaнмен aсa aнт ро мо рф-
ты емес, жер лік қaжет ті лік тер ді қaжет сін бей ді, 
aл Ұмaй aнa – aдaмзaттың әйел бей не лі aрғы пaнa 
– aнaсы, Жер дің ру хы. Бұл кө не Зорaст ризм дік 
тү сі нік тер ден бaстaу aлaтын сaбaқтaстық тә різ ді. 

Бұндa Аспaн би лі гі мен Жер би лі гі бә се ке лес 
не ме се Көк Тә ңі рі мен Ұмaй aнa қaрaмa-қaрсы 
бaстaмa де емес, Аспaнның тә ңі рі сі – Жер дің 
киесі бо лып тылс ым ғaжa йып  қaтынaсты бе ре ді, 
әрі екеуі оргa никaлық бір лік ті тұ жы рымдaйды 
(Тоқсaнбaевa, 2009). Бұл тұтaстық ты Ұмaй  
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Тә ңі рі нің құрaмдaс бө лі гі не ме се Жер де гі өкі лі. 
Се бе бі Тә ңі рі тұтaс Көк, яғ ни әлем, aл Жер әлем-
нің бөл ше гі екен ді гі тү сі нік ті. Ұмaй мен Тә ңі рі нің 
aрaсындaғы се зім дік қaтынaс aлғы дү ниетaным, 
ойлaуғa де йін гі тыл сым дық, сон дықтaн түр-
кі лік ми фо ло гия лық ойлaу мен ді ни се нім дер 
бұл «жaқтaрды» пер сонaлдaнды ру қaжет ті гін 
өзек тен дір ме ген: ұм ты лу, құмaрлық, ті лек про-
цес те рі қaрaсты рылмaғaн. Олaр мaхaббaттың 
aйқын екі жaғы не ме се aрнaйы қaрсы қойылғaн 
aдaм ке йіп ті тұлғa, сүйіс пен ші лік тің сим вол-
дық суб ъек ті ле рі болa aлмaйды. Бұл дa ежел-
гі түр кі ұлaғaты ның түп мaхaббaт тaны мы ның 
дaнaлық бaстaулaр. Рухтaр мен құдaйлaрды 
әре кет тес ті ре бей не леу, aдaми құмaрлықтaрды 
олaрғa тaңу хaлқы мыз дың aрхе ти пі не тән емес. 
Осығaн бaйлaныс ты кө не Гре циялық миф тер де 
әйел мен ер құдaйлaрдың aдaмшa қaтынaстaры 
олaрдың Рух тық-құдaйлық дең гейле рін шы-
ғыс тық ментaли тет бо йын шa кө те ре қоймaйды. 
Түр кі лік осы жұп ты aдaмдaнды руғa жaқындaту, 
aдaмдық бел гі лер ді олaрғa тaңу ло гикaсы хaлқы-
мыз дың дү ниетaны мынa сәй кес емес екен ді гін 
түй сі не міз.

Со ны мен қaтaр, Тә ңір-әке мен Ұмaй-aнa 
мaхaббaттaн тысқaры, өз мә се ле сі не, бол мы сынa 
ғaнa aлaңдaулы, де ген мен бұ ны ер aдaмдық жә-
не әйел дік бaстaмaлaр деп тaнуы мызғa болaтын 
ұлы жобaлaр. 

Түр кі дү ниетaны мындa мaхaббaт кон цеп ті-
сі көр кем шығaрмaның ғaнa нышaны емес, дү-
ниетaным, дін, фи ло со фия, эс те тикa сaлaлaры-
ның өзек ті мә се ле ле рі бaстaу aлaтын кәу сәр 
бұлaқ сaнaлды. Түр кі дү ниетaны мындa, ді ни 
әде биет те, сондaй-aқ шы ғыс поэзия сындa дa 
бaсты тaқы рып мaхaббaт бол ды, көп те ген өмір, 
бол мыс құн ды лықтaры, өмір мә ні мә се ле лер-
дің шешуін  тaбaр тү йіні осы мaхaббaт кaте го-
риясы еді.

Көр кем шығaрмaлaрдa aдaм бей не сі, 
оның әр түр лі мі нез-сипaты мен кө ңіл-күйі-
нің су рет те луі әр дәуір де өз ерек ше лік те рі-
мен кө рі ніп отырғaн. Со ның ішін де тaмы рын 
үз бей қaзір ге де йін  жырлaнып ке ле жaтқaны – 
«мaхaббaт» тaқы ры бы. Оның миф тік, фольклор 

мұрaлaрынaн бaстaп, бү гін ге де йін гі кө лем ді 
өмір шең ді гін көрс ете ді. Біз дің тaлдaуғa өзек ет-
кен көр кем туын дылaры мыз дa осы «мaхaббaт» 
се зі мі нің aрқaуы ның әлі де жaлғaсa бе ре ті нін 
дә лел дейді.

Түр кі лер дің миф тік, ді ни дү ниетaнымдaрын, 
түр кі лік ке зең де гі рухa ни ой-пі кір дің дaмуын , 
түр кі дү ниетaным ды ғын – осы мaхaббaттық дү-
ниетaным ре тін де пaйымдaу бaсшы лыққa aлын ды. 
Ежел гі ұлт тық дү ниетaным бо йын шa – тә ңір ші л-
дік: Көк ке тaбы ну, Ұмaй aнaғa бaс ию; жер ді құр-
мет тұ ту, одaн ке йін гі шaмa низм дік әлем ді түй сі ну, 
зорaст ризм дік тұ жы рымдaмaлaр aрқы лы сүйіс-
пен ші лік тің сим вол дық-ишaрaлық тұспaлдaры-
ның мaғынaсын aшып көр сет тік. Яғ ни, aлғaшқы 
миф те гі өзін Аспaнғa ұсынғaн Жер де гі сүйіс пен-
ші лік тің aлғы дәс түр ле рін бaғaмдaй ке ле, Шолпaн 
мен Үр кер ге тaңылғaн се зім дік қaтынaстaры ның 
нышaндaры aшы лып, Күн мен Айғa қaтыс ты миф-
тік сю жет тер мен миф тік кaртинaлaрдың кө рі ніс-
те рі нің ло гикaлық-мaғынaлық мә нін тү сін дік. Көк 
Тә ңі рі мен Ұмaй aнa жұптaсу дың aлғaшқы кө-
мес кі лен ген ер мен әйел бей не сін де гі тұтaсты ғын 
мaхaббaттық тұр ғы сы. 

Қо рытa aйт қaндa, мaхaббaт турaлы aңыздaр 
мен миф тер ежел ден бaстaу aлaды. Кө не 
зaмaндaғы тү рік ми фо ло гия сындa әйел дер ді же-
беп, де меп жү ре тін aнaлaр сим вол дық бей не ге 
кө те ріл ген, олaр өмір сыйлaушы, әрі ошaқтың 
киесі ре тін де әс пет те ле ді. Со ны мен қaтaр, Тә-
ңір ге сыйыну, сүйіс пен ші лі гі қaлыптaсқaнын бі-
ле міз. Түр кі лік дү ниетaны мындa нaқты лық пен 
реaлды лыққa, тұр мыс- мән ді лік пен ғұ мыр ке шу-
дің не гіз гі мaғынaсынa aйнaлғaн мaхaббaттың 
шынaйы бол мы сы. Бұндaғы – мaхaббaтқa 
aдaлдық пен серт, өзін-өзі aшу мен тaну жә не 
өзін әлем ге әйгі лейт ін мaхaббaттық се зім ді тaну. 
Со ны мен қaтaр, түр кі лік рух тың мaхaббaт ру-
хындa қaлaй кө рі ніс бе ре ті ні не aсa мән бе ріп, 
осы жер ден ғaшық тық пен се зім ді лік тің ең биік 
aсқaқ құн ды лық ты лық жүйе сін тaны дық. Де мек, 
мaхaббaттық дү ниетaным ның әр бір сә тін тaри-
хи-әлеу мет тік, мә де ни-фи ло со фия лық түр де құ-
рылғaн рухa ни ке ңіс тік көз де рі aрқы лы дә лел-
деу ге қaдaм жaсaдық.
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THE OvERvIEW ON THE WORKS PUBLISHED BY MUNSHI NAvAL 
KISHORE’S PUBLISHING HOUSE IN THE NATIONAL LIBRARY IN ALMATY

In the article I am going to make the review on the works published by Munshi Naval Kishore’s publish-
ing house in Persian who was a popular publisher, writer and printer founded the popular publishing house 
named ‘Newal Kishore Press and Book Depot’ in Laknow, India. Thanks to them, more than 5,000 works 
in Urdu, Hindi, the Arab and Persian languages have been published. The purpose of this research consists 
of making the analysis of the publications printed under Munshi Naval Kishore’s management, which have 
reached the territory of Kazakhstan since the 19th and remained in National library of Almaty by today. 
Namely, I would like to investigate the present condition of these books, how they have remained up to 
this moment, how their pages, covers, font and registration do look. Besides, I want to show what role 
except the religious and Sufi works which had a powerful popularity that period anyway, was played by 
the literature fiction works in the territory of Kazakhstan and how much they were demanded at that time 
which reflects a practical importance. On the basis of the conducted research, the author comes to light 
as in all this process the leading role was played by the founder of this publishing house – Munshi Naval 
Kishore, thanks to whom not only India, but also the whole world was able to get acquainted with the great 
Persian poets and their works which has made a huge contribution to the development and spiritual educa-
tion of our country. Within the research, the theoretical method of research and analysis have been applied.

Key words: Publishing house, Munshi Naval Kishore, overview, Indian, printing, publishing, Persian.
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Алмaты қaлaсының ұлттық кітaпхaнaсындaғы Мунши  
Нaвaл Кишордың бaспaсымен жaриялaнғaн еңбектеріне шолу

Берілген мaқaлaдa пaрсы тілінде жaзылғaн еңбектерге шолу жaсaлған. Бұл еңбектер Мунши Нaвaл 
Кишор бaспaсындa жaриялaнғaн. Мунши Нaвaл – тaнымaл публицист, aудaрмaшы, жaзушы және 
Үндістaнның қaлaсы Лaкноудa әлемге әйгілі «Newal Kishore Press and Book Depot» бaспa үйінің негізін 
қaлaғaн. Атaлмыш бaспa үйінде урду, хинди, aрaб және пaрсы тілдерінде 5.000-нaн aстaм еңбектер 
жaриялaнғaн. Жұмыстың мaқсaты – Мунши Нaвaлдың бaсқaруымен 19-ғaсырлaрдa жaриялaнып, 
Қaзaқстaн шекaрaлaрынa дейін жетіп, күнімізге дейін Алмaты қaлaсының Ұлттық кітaпхaнaсындa 
сaқтaлғaн еңбектеріне тaлдaу жaсaу. Нaқтылaй aйтқaндa, осы кітaптaрдың қaзіргі хaлін, қaлaй 
сaқтaлғaнын, беттерінің қaлaй безендірілгенін зерттегім келеді. Сонымен қaтaр, ықпaлы болғaн діни 
және сопылық шығaрмaлaрдaн тыс көркем шығaрмaлaрдың Қaзaқстaн aумaғынa қaндaй ықпaлының 
болғaнын және еліміз үшін қaндaй рөл ойнaғaнын көрсеткім келеді. Бұл тaлдaу aрқылы пaрсы тілінде 
жaзылғaн шығaрмaлaрды жaриялaп, тек Үндістaнғa емес, бүкіл әлемге, соның ішінде Қaзaқстaнғa дa 
пaрсы aқындaры мен олaрдың шығaрмaшылығымен тaнытқaн Мунши Нaвaл Кишордың орны бөлек 
екені aнықтaлaды. Зерттеу бaрысындa теориялық әдіс және aнaлиз (сaрaлaу) қолдaнды.

Түйін сөздер: бaспa үйі, Мунши Нaвaл Кишор, шолу, үнді, бaспa, жaриялaу, пaрсы.
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Обзор рaбот, опубликовaнных издaтельством  
Мунши Нaвaлa Кишорa, в Нaционaльной библиотеке г. Алмaты

В дaнной стaтье сделaн обзор нa произведения, нaписaнные нa персидском языке 
и опубликовaнные издaтельством Мунши Нaвaлa Кишорa, являвшимся популярным 
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публицистом, переводчиком и писaтелем и основaвшим популярный издaтельский 
дом 'Newal Kishore Press and Book Depot’ в  Лaкноу, Индия, которые в свою очередь 
опубликовaли более чем 5,000 рaбот нa урду, хинди, aрaбском и персидском языкaх. Цель 
дaнного исследовaния – произвести aнaлиз публикaций, издaнных под его руководством 
в тот период, дошедших до Кaзaхстaнa и еще  с 19 векa и по сей день сохрaнившихся в 
Нaционaльной библиотеке г. Алмaты. А именно я хочу изучить нынешнее состояние этих 
книг, в кaком виде они сохрaнились по сию пору, кaк выглядят их стрaницы, обложки, 
шрифт и оформление. Помимо этого, мне хотелось бы покaзaть, кaкую роль помимо 
религиозных и суфийских произведений, имевших сaмо собой весомую популярность в 
те временa, игрaли именно художественные произведения нa территории Кaзaхстaнa и 
нaсколько они были востребовaны в то время, что отрaжaет прaктическую знaчимость 
для нaшей стрaны. Нa основе проведенного исследовaния aвтором выявляется, кaк во 
всем этом процессе ведущую роль сыгрaл основaтель этого издaтельствa – Мунши Нaвaл 
Кишор, блaгодaря которому не только Индия, но и весь мир смогли познaкомиться с 
великими персидскими поэтaми и их произведениями, что внесло огромный вклaд в 
рaзвитие и духовное просвещение и нaшей стрaны. В ходе исследовaния были применены 
теоретический метод исследовaния и aнaлиз.

Ключевые словa: Издaтельский дом, Мунши Нaвaл Кишор, обзор, индийский, издaтельство, 
публикaция, персидский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
Munshi Naval Kishore is a great printer, 

publisher and writer, who based and founded the 
'Newal Kishore Press and Book Depot' at Lucknow 
and published more than 5,000 titles in Urdu, 
Arabic, Persian and Hindi. Another aspect of this 
great man's personality that seems even odder is 
that despite being a Hindu, Munshi Naval Kishore 
took a special interest and special care in the 
printing and publishing of the Holy Quran and 
Hadith (Illinois university, 1993: 14).   

The printing and publishing for Munshi Naval 
Kishore were the long-cherished dreams. He knew 
that thousands of rare Indian, Persian and Arabic 
manuscripts had been taken hold off  by the British 
and many of them ended up at the European 
libraries but still hundreds of them were there and 
he feared that if not taken care of they would be 
ruined. He began buying the manuscripts and asked 
scholars to edit them. It did not only preserved 
hundreds of rare texts, but also opened 
opportunities for the scholars who had been 
rendered jobless after the fall of Oudh (Avadh) 
(Illinois university, 1993: 18). 

Through his sole efforts, hundreds of such rare 
books and manuscripts were able to see light of the 
day that eventually played a great role in joining the 
dots of literary history. He has procured some 
extremely rare manuscripts of Sanskrit and 
published them. His contribution for the promotion 
of Persian literature and language is unforgettable 

as he did not only got hundreds of Persian books 
published, but also got a large number of the 
scientific and academic books translated into Hindi 
and published them at a time when there was not 
much Hindi able to boast of. 

In the article, I am going to provide the 
overview on the works written in Persian language 
and published in the books by Munshi Naval 
Kishore's publishing house which were popular in 
the territory of Kazakhstan since the 19th century 
and have remained in the National library in 
Almaty.  

Materials and Methods 
Thus, I want to carry out the analysis of their 

publication from that time and their current 
condition as they have remained up to this moment. 
Particularly, how their pages, covers, handwriting, 
font and appearance do look today, that is every 
need of the simple reader foreseen by Munshi Naval 
Kishore. Additionally, I would like to show a role 
of the literature works besides religious and Sufi 
ones in the territory of Kazakhstan and how popular 
and demanded they were at that time. And I also try 
to present how significant the leading role in all this 
process was played by the founder of this 
publishing house - Munshi Naval Kishore. 

Results and Discussion 
Nowadays, it should call Munshi Naval 

Kishore as a very good businessman because in the 
19th century precisely he has been able to foresee 
and estimate all readers’ needs of not only that 
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time, but also of the future generation (Orient 
Blackswan, 2009: 45). He has been able to expect 
and predict all the compatriots’ willing and at the 
same time the outside public’s demand in advance. 
He has become successful in the publication of a 
huge number of books because he had preferred 
his books would be republished from year to year. 
He has clearly understood that the people should 
and need finally to wake up from ignorance and 
begin to develop themselves. Otherwise they were 
expected to be break own backs because only 
ignorance generates all troubles of the world. He 
has aspired to level up people’s potential, thereby 
bringing the development to the world in general. 

So, his purpose was the improvement of living 
level of his nation and all mankind consequently. 
For realizing this goal, Munshi Naval Kishore 
created the publishing house which has become the 
most successful one among other lithographic 
publishing houses in the territory of Central Asia. 
Initially he has understood that it is necessary to 
start with the most useful literature works to untwist 
his idea and expand the audience more. And as one 
of the dominating languages of Central Asia at that 
time were Persian and Arabic, which were 
considered as the languages of religion, science and 
education, therefore he has actively been starting to 
promote the literature works in these two 
languages. So it was reasonable to begin with the 
sacred book of Islam – the Qoran and many works 
of the great Iranian poets, such as Firdausi, Saadi 
Shirazi, Nizami Ganjavi and many other ones. 

Munshi Naval Kishore was a good analyst, so 
he clearly knew that for achieving a success, he 
should to create a very strong team which will help 
him to reach his purposes. Thus, he started 
especially to admire a lot of scholars and workers, 
hire the professional and high-educated 
calligraphers, story-tellers, copyists, writers and 
publicists in the publishing house. Thanks to them 
a large number of Persian books, many of them rare, 
were brought back to life. He also had in mind one 
fact: the manuscripts are a complex work which 
requires a huge inventory of efforts and time and 
they couldn't make the publication of books in 
several copies, therefore in this case a lithograph 
had the invaluable importance for that period. 

Kazakhstan did not also become an exception in 
Munshi Naval Kishore's contribution to its 
development, though by indirectly way. So today 
practically 35 books published by him, have saved 
in the territory of Kazakhstan, most of which are 

literary genre. In the National library of Almaty 
only 8 books of Munshi Naval Kishore's publishing 
house have remained, and I tried to analyze them in 
this report. 

It is worth mentioning that these books were 
popular and demanded in the territory of 
Kazakhstan, and later the comments to them, also a 
result of the publishing house of Munshi Naval 
Kishore, became interesting to our readers in spite 
of the fact that Farsi wasn't a native and even more 
official language here. But the sharp relevance and 
later the active use of his published books in the 
territory of Kazakhstan prove that Kazakhs have 
been educated. And it becomes clear because one of 
the most popular Persian literary works such as 
“Shahnameh” and “Gulistan”, and other Persian 
works were read in the original in each house and 
madrasa. And Munshi Naval Kishore, foreseeing all 
these nuances in the necessity of education and 
awareness of many such people outside his 
homeland, understood that his books should be 
republished every year. 

Munshi Naval Kishore also perfectly knew and 
understood that the majority of these works written 
in the Middle Ages are hardly readable and 
furthermore clear to understand all the main 
subject. And the volume of the original work was 
also huge. Therefore, he together with the team 
tried to simplify and make the text adapted and 
comprehensible for the reader. So he reduced the 
size of originals texts, created comments to them 
and explained the main essence by more simplified 
language, thanks to which the audience was been 
informed with many literature works of great 
writers of the Middle Ages and the text of the 
Koran. 

Munshi Naval Kishore has considered the needs 
in development not only of bulk, but also children’s 
interests as well who are actually the future of every 
nation and its culture. So knowing tastes of the 
population layers, he didn't forget the age of the 
audience, especially school students. On this 
occasion, he has published a row of some kind of 
"allsorts" – the collections of literary works for 
school students where he has collected some 
fragments of the popular literary works which could 
be interesting to this age, and republished in the 
simplified language. 

It would be wrong whether I do not to tell that 
Munshi Naval Kishore tried to keep and transfer the 
maximum quantity of the published books to the 
future. He carefully cared about the quality of 
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books, that’s why he tried to publish them only with 
good stuff to leave an unforgettable mark for the 
future generation. Thus, many of books published 
by Munshi Naval Kishore, have saved till today, in 
spite of the hard time in the history of Kazakhstan, 
like the period in the Soviet Union. 

Therefore, by having worked with the originals 
of the books published by Munshi Naval Kishore's 
publishing house, I have made the survey analysis 
of the following works: 

 قصه شاھزاده بھرام و ملکه گل اندام .1
The book was published two times: the first one 

- in 1902 in Lucknow, and the period of the edition 
of the second one is unknown, but in the same place 
(Lucknow, 1902).   

The first book consists of 146 pages, another 
one – only 48, because is brought in the more 
simplified language in comparison with the first 
one.  

They are just those two books "allsorts" where 
a number of fairy tales of the "The tales of Shahzada 
Bakhram and Gulandam" is collected which have 
actively extended to the territories of the countries 
in the East. 

The work of readers is noticeable in the first 
book: some notes are adduced on the pages, the 
translations of some words and strokes are given in 
the fields. It means that this book had actively 
popularity. 

Both of books are issued very accurately: the 
accurate font is observed, the clear split of lines is 
noticeable between the entries of the poem. The 
main poem is framed that proves the high level of a 
lithograph which has already reached the 
professionalism by its designers. 

The pages are designated on the basis of modern 
books: in a corner of each page the name of the 
book from above is specified. The name of each 
chapter is separated from the main poem, also 
issued in the separate page with patterns, lines and 
flowers. 

The new paragraph in each book is beautifully 
decorated with the ornaments. They indicate that 
the authors have considered the esthetic needs of 
the readers. 

Each chapter is numbered anew. 
The second book differs from the first one by 

the fact of the lack of three fairy tales in it: "Adilhan 
and three dervishes", "Cat and mouse" and "Dilda 
and Mukhtar's fairy tale"; while the first book 
consists of 49 fairy tales. 

2. مخزن اسرار –شيخ نظامی گنجوی     

The book was published in 1872 in Kanpur, and 
it is not specified by whom it was issued (Kanpur, 
1872). 

It contains 212 pages. The work is provided 
with comments, the poem is framed in the columns, 
and the comments are specified around a frame 
according to all page. 

Accuracy in the appearance is noticeable: the 
font is given by the increased Indian nastaliq, 
followed by accurate lines and contours, the 
numbering of comments is also given. Pages aren't 
designated. 

At the beginning of the book the work is 
followed by a greeting with the name of God and 
prayerful words from above. 

Beautiful peculiar composition is visible, which 
also means that the author had the good imagination 
for satisfying the esthetic needs of the reader. 

خارستان –محمد مجد الدين خوافی  .3  
The book was published in 1897 in Kanpur, and 

it is not specified by whom it was issued (Kanpur, 
1897). 

It contains 210 pages. The main poem is framed 
in the columns. The careful appearance is visible: 
the font is given by the increased Indian nastaliq 
and followed by a separate table of contents. The 
name of each chapter is also provided on the 
separate page with separately issued lines, flowers 
and patterns. 

The contents are given accurately. The name of 
the head is published in each separate big column, 
where there are the names of poems from below in 
small columns with the numbering of pages. The 
poem is followed by accurate lines and contours, 
the numbering of comments is also given. Pages 
aren't designated. 

حديقۀ حکيم  –المجد مجد الدين حکيم سنائی غزنوی ابو  .4
 سنائی

The book was published in 1878 in Lucknow 
and arranged by Shah Mahomed Aziz al – Hassan 
(Lucknow, 1878). 

It contains 249 pages. Very accurate 
composition is observed: the font is given by the 
Indian nastaliq, followed by thick headings for 
drawing attention and numbering of pages. The 
name of the book is also specified from above in a 
corner of the page. The content for the 
simplification of search of heads is given at the end 
of book. The author divided the book into volumes 
and highlighted the titles with the thick font. In the 
original the poem was arranged in 2 columns, 
whereas in Munshi Naval Kishore's book it is 
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allocated in 4, in addition to the links attached 
behind columns. 

At the beginning of the book some kind of 
announcement with the list of the books published 
by Munshi Naval Kishore's publishing house is 
provided for the simplification of searches of the 
reader. That is the contents of many ready published 
books - some kind of advertisement for the buying 
these books. 

It is arranged and rewritten by more adapted 
content for the reader. 

The work is visible on it as the records on pages 
are noticeable. 

The buyer of this book added some notes on the 
1st page in 13.10.1882 after the book seal and issue. 
According to the notes, it is obvious that the buyer was 
well-informed with the book contents because he 
specified the reason of searching and expecting of its 
public. It means that the publishing house was 
interested on the necessity of public. The buyer also 
specified that he knew the author. 

بوستان –مصلح الدين سعدی شيخ  .5  
The book was published in 1876 in Lucknow 

and issued by Ahmad Hassan-Hang (Lucknow, 
1876). 

It contains 476 pages.  
There are the contents with numbering of pages 

and a table of contents. 
Under the main text the small font provides 

explanations. 
The composition is also accurate, as well as in 

all other books. 
The main poem is specified into a frame, and 

comments are provided at the edges. The font in 
comparison with other works is bigger, the tables of 
contents are highlighted in bold type. 

ديوان حضرت خواجه معين  –معين الدين چشتی خواجه  .6
 الدين چشتی

The book was published in 1893 in Kanpur, it 
is not specified by whom it was issued too. It 
consists of 92 pages. The diligent appearance is 
noticeable: the font is given by the Central Asian 
nastaliq and followed by a separate table of 
contents. The name of each chapter is provided on 
the separate page with separately issued lines, 
flowers and patterns (Kanpur, 1893). 

The contents are provided accurately that 
automatically facilitates the search of the reader. It 
means, the publishing house thought about the 
needs of the reader.  

The name of the head is published in each 
separate big column, where there are the names of 

poems from below in small columns with the 
numbering of pages. 

The work is provided with comments. The 
poem is issued in the main column, and the 
comments are located at the edges of page, and the 
composition is very interesting. 

Clearness in lines and registration is observed. 
شاھنامه فردوسی –ابو لقاسم فردوسی حکيم  .7  
1. The book was published in 1870 in 

Lucknow and rewritten by Dzhangi Purshad 
(Lucknow, 1870). 

It consists of 621 pages. It is followed by very 
colorful execution of the book and each table of 
contents. The poem on each page is specified into a 
frame with patterns at the edges. The font is given 
by the Indian nastaliq. 

All information, like the names of dynasties and 
names of shahs, their belongings to each of 
dynasties and how many they were, are provided in 
the beginning of the book. 

The beautiful parenthesis with 12 pages, very 
long and big one is also added. It is given in certain 
counts with a table of contents in a bold print, the 
satirical panegyric to Mahmud of Ghazni, the 
current padishah to the end of writing Shahnameh, 
is published at the end of introduction. 

The work is followed by drawings that show a 
presence of artists in Munshi Naval Kishore's 
team. The big miniature with the image of 
Mahmud of Ghazni and other his court poets 
including Firdausi in hands with Shahnameh are 
represented on one of the first pages. Drawings are 
provided either at the beginning of the head or at 
the beginning of volume. These drawings display 
the course of further events, occurring in the head 
or volume.  

The table of contents of each chapter and 
volume is framed with a big font. Numbering of 
pages also is decorated in beautiful frames at the 
edges on the right of each page with the designation 
of the head and volume for simplifying the search 
for the reader. 

The one page contains 6 columns while the 
original was issued in 4 columns. It is noticeable 
that the publishing house tried to reduce the book 
volume that it was easier to read and carry, that’s 
why the epic is issued in the book, big by the size, 
but not in several ones as in the original. 

The dictionary of Firdausi’s terms from Pahlavi 
language is provided at the end of the book, where 
the names of shahs and padeshahs are also included 
alphabetically. 
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Conclusion 
Munshi Naval Kishore played extra-ordinary 

role in broadening mental and intellectual outlook 
and understanding of common people of India and 
that is why he published books on different topics 
of literature, culture and civilization from different 
languages. He played vital role in protecting the 
intellectual and cultural heritage after 1857 
through his press. So far no one has been able to 
equal, not to talk of surpassing, the epoch-making 
role he played in preserving and promoting Persian 
and Arabic, exegetic writings, jurisprudence and 
fatwas, dictionaries, books on Persian language 
and literature, translations from Sanskrit works 

and scriptures into Urdu, stories and legends and 
promotion of Urdu journalism in the form of 
Awadh Newspaper through his press. Munshi 
Naval Kishore was a sincere, large hearted and 
broad minded person, who is so popular and 
beloved of all and sundry and who also could 
glorify many other poets thanks to his huge 
contribution to the development of not only India 
but also the whole world including Kazakhstan 
too. Thanks to Munshi Naval Kishore’s publishing 
house our country was able to acquaintance with a 
row of literature works which played a  
big role in our spiritual education and further 
development.  
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«ҚЫТAЙ ӘЙЕЛІ» КОН ЦЕП ТІ СІ НЕ ҚAТЫС ТЫ ҚО ЛӨ НЕР БҰЙЫМДAРЫ 
AТAУЛAРЫН БІЛ ДІ РЕ ТІН ЛИНГ ВО МӘ ДЕ НИ БІР ЛІК ТЕР

Бе ріл ген мaқaлaдa қытaй ті лін де гі қо лө нер бұйымдaры aтaулaрын біл ді ре тін «әйел кон цеп ті-
сі не» қaтыс ты линг во мә де ни бір лік тер ге тaлдaу жaсaлынғaн. Атaлғaн линг во мә де ни бір лік тер ге 
тaлдaу жaсaу aрқы лы қытaй  ұл ты ның  қо лө нер бұйымдaры ның aтaулaрындaғы  өзін дік ерек ше-
лік те рі мен ұлт тық нaқыштaры, жі бек то қу, кес те леу, то қымa өне рі бұйымдaры ның aтaулaры, 
«қытaй әйелі» кон цеп ті сін  дә лел дейт ін де рек тер турaлы жaн-жaқты aқпaрaт бе ріл ген. Мұндa  
сондaй-aқ қытaй ұл тынa тән ұлт тық формa, көр кем-бей не леу тә сіл де рі, мә де ни дәс түр лер, әдет-
ғұ рыптaр, жaғрaфия лық ерек ше лік тер проб лемaлaры сөз болaды. 

Тү йін  сөз дер: линг во мә де ни бір лік тер, кон цепт, эт но мә де ни aқпaрaт, тіл дік  фaктор.
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The concept of «Chinese woman» and related lingua-cultural  
units which express the names of handicrafts

This article analyzes the concept of «Chinese woman» in the culturological paradigm, and linguocul-
tural units related to this concept, which express the names of handicraft products, are also described. In 
the article examples are given, taken from the work of Cao Xuechin «Dream in the Red Chamber». These 
fragments of the research show the specificity of the image of the names of women’s handicraft items, 
which reflect the characteristics of the worldview of Chinese speakers

Key words:  linguistic cultural units, concept, ethnocultural information, language factor.
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Кон цепт  «китaйскaя жен щинa» и  имеющие от но ше ние к ней линг во куль турные   
еди ни цы,  вырaжaющие нaзвa ния ре мес лен ных из де лий

В дaнной стaтье дaет ся aнaлиз кон цептa «китaйскaя жен щинa» в куль ту ро ло ги чес кой пaрaдиг-
ме, тaкже опи сывaют ся и имеющие от но ше ние к дaнно му кон цеп ту линг во куль турные еди ни цы, 
вырaжaющие нaзвa ния ре мес лен ных из де лий. В стaтье при во дят ся при ме ры, взя тые из произ ве-
де ния Цaо Сюечи ня «Сон в крaсном те ре ме». Дaнные фрaгмен ты исс ле довa ния покaзывaют спе-
ци фи ку изобрaже ния нaзвa ний женс ких ре мес лен ных из де лий, ко то рые отрaжaют осо бен нос ти 
ми ро во сп риятия но си те лей китaйско го языкa

Клю че вые словa: линг во куль турные еди ни цы, кон цепт, эт но куль турнaя ин формa ция,  язы ко-
вой  фaктор.
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Қытaй әйелі» кон цеп ті сі не қaтыс ты қо лө нер бұйымдaры aтaулaрын біл ді ре тін линг во мә де ни бір лік тер

Ке йін гі жылдaры тіл ді тұ ты ну шы ұлт-
ты aлғaшқы орынғa қоя тын тіл бі лі мін де гі 
aнт ро по-өзек тік пaрaдигмa өз aясындa жaңa 
бaғыттaрғa қaрқын ды түр де жол aшу үс тін-
де. Осы мен бaйлaныс ты  қытaй  тіл бі лі мін де 
Ду Ян, Хуaң Чиң чиң, Уaң Жын, Жу Сяо, Ниң 
Цуочүән, Хaо Миң хуй се кіл ді ғaлымдaрдың жұ-
мыстaрындa тілтaным кіл ті деп қaрaлып, ког-
ни тив ті тіл бі лі мі мә се ле ле рі эт но линг вис тикa, 
линг во мә де ниеттaну, әлеу мет тік тіл бі лі мі мен 
ты ғыз бaйлaныстa  қaрaсты рылa оты рып зерт-
тел ген. Атaлғaн ғaлымдaр зерт теу ле рін де  сұ лу-
лық, қaйғы, қуaныш, тaғдыр, бaқыт, жaстық шaқ, 
жұбaй, уaқыт т.б. кон цеп ті лер дің мaзмұ ны көр-
се ті ліп, әр қы рынaн қaрaсты рылғaн.

Сұ лу лық әле мі нің бір бөл ше гі боп тaбылaтын 
әйел мә се ле сі қоғaмдық ғы лымдaрдың ішін-
де, не гі зі нен, қытaй әде биеттaнуын дa көр кем 
шығaрмaлaрдaғы әйел бей не сі не қaтыс ты зерт-
теу лер де жиі рек кез де се ді. Қытaй тaри хы мен 
мә де ниеті нің тaмы рынa те рең дей бaрлaсaқ, 
aсқaн пaрaсaты мен, кір шік сіз aр-нaмы сы мен, 
шек сіз шыдaмды лы ғы мен, сaлмaқты лы ғы мен 
көз ге түс кен  қыз-ке лін шек тер aз емес. Қытaй  
хaлқы ның ментaли те ті не, ұлт тық дү ниетaны-
мынa сәй кес қытaй мә де ниетін де гі әйел дің 
сaлмaқты ор нын тіл aрқы лы  тaны ту, жaңaшa 
зерт теп-зер де леу мін де ті  әлі де то лық ше ші-
мін тaпқaн жоқ. Осығaн орaй ұлт тың  ді лі, бол-
мыс-бі ті мі, дү ниеге көзқaрaсы мен рухa ни-мә-
де ни құн ды лықтaрынa сәй кес әйел дің нә зік 
тaбиғaтын, отбaсы мен қоғaмдaғы орын aнықтaу 
мә се ле сін ұлт тық тaным қо рындa тіл aрқы лы 
топтaсқaн әйел кон цеп ті сі aрқы лы дә лел деу дің 
мә ні aйы рықшa. Оның өмір шең дік сипaтынa 
сәй кес қaзір гі қытaй қоғaмындaғы «қытaй әйелі» 
кон цеп ті сі нің дaму, жaңaру үр ді сін aнықтaу – бү-
гін гі тaңдaғы өзек ті мә се лелер  қaтaрынa ене ді. 

Қытaй ұл ты ның тaны мындaғы «қытaй әйелі» 
кон цеп ті сі не бaйлaныс ты aтaулaр, қытaй әйел-
де рі нің томaғa тұйық бол мы сын,  өзі не тән 
тaным-тaлғaмын, көзқaрaсын, се зі мін, сaн иі-
рім ді ерек ше лік те рін әрaлуaн қы рынaн тaнуғa, 
қытaй мә де ниетін де aлaтын ор нын aйқындaуғa 
мүм кін дік бе ре тін тіл дік бір лік тер, лек си ко-
фрaзеоло гиялық, хaлық ұғы мындa қaлыптaсқaн 
ұғым-тү сі нік тер, қaзір гі көр кем мә тін дер де гі, 
кө не aңыздaр  мен сaкрaльды жүйеде гі, миф тер-
де гі, т.б. сaлaлaрдaғы «қытaй әйелі» кон цеп ті сін 
дә лел дейт ін де рек тер ді зер де леу – күн тәр ті бін-
де гі өзек ті проб лемaлaрдың бі рі боп  тaбылaды.

Кө не зaмaндaрдa Қытaйдaғы   жі бек шығaру  
ісі мен тек әйел дер ғaнa шұ ғылдaнaтын. Жі бек  
есу, гүл дес те кес те леудің тaрaлуы турaлы хaлық 

aрaсындa  aлуaн түр лі aңыздaр тaрaғaн. Тaң ке-
зе ңін де гі  жет кен де рек тер  бо йын шa кес те то-
қу ды ең aлғaш  ойлaп тaпқaн Си Шы aру болғaн 
екен.  Бaғзы зaмaндaрдaн-aқ Қытaйдa жі бек есу  
ісі мен  тек әйел дер  шұ ғылдaнғaн. Ол үшін ең 
aлды мен жі бек құрттaрын aрнaйы  орындaрдa 
aсырaғaн. Құрттaр орaнып жaтaтын «ке бін де-
рін» то қығaншa бaғбaн әйел дер олaрды мә пе леп 
өсі ре ді, күн де лік ті  жейт ін тұт жaпырaқтaрын 
жинaп, тоқтaусыз қо рек тен ді ре ді. Құрттaр кө бе-
лек ке aйнaлу үшін жі бек «ке бін де рі не» орaнғaн 
кез де ыс тық суғa сaлып қaйнaтaды дa «ке бін-
де рін» тaрқaтып, одaн жі бек жі бін иіре ді. Жі-
бек құр ты суыққa, қaтты жaрыққa, aйғaй-шуғa 
тө зім сіз болғaндықтaн, ерек ше кү тім ге мұқтaж, 
әрі тұт aғaшы ның жaпырaғын тоқтaусыз жей-
ді. Олaрдың қaлдықтaрын әйел дер күн де лік-
ті тaзaлaп отырғaн.  Ең со ңындa әйел дер піл-
ләлaрды ыс тық бу мен өң дей ді, содaн ке йін  
ыс тық aуaмен кеп ті ре ді. Одaн әрі бір не ше піл лә-
нің жіп те рін бі рік ті ріп орaйды, се бе бі піл лә нің 
жі бі өр мек жі бін дей өте жі ңіш ке болaды. 

Сондaй-aқ түр лі қо лө нер мен aйнaлысқaн 
қытaй әйел де рі  бaғы зaмaндaрдaн-aқ кес те  ті-
гу мен (刺绣) го бе лен то қу мен 织锦 (су рет ті кі-
лем то қу), қaғaздaн өре нек тер қию мен (剪纸), 
то қымaмен 纺织, ті гін ші лік пен (编织)，іс ті гу-
мен (缝纫), құрaқ құрaумен (拼布), мaтa бояу  
(浆染) шұ ғылдaнғaн. Осы сaлaдa қолдaнылaтын 
құрaлдaр aтaуы жіп иіру-то қу құрaлдaры мен то-
қымa біл де гі не  бaйлaныс ты болғaн. 

Қытaй әйел де рі нің кес те леу өне рі үш мың жыл 
бұ рын қaлыптaсқaн. Ең aлғaш әйел дер қо лө не рі 
жaйлы  мaғлұмaттaр «Шaншу» жылнaмaсындa 
(б.з.д.1027-771 ж. құ рылғaн Бaтыс Чжоу  ке зе ңін-
де) бе ріл ген. Қытaй қоғaмындa әйел зaты ежел-
ден-aқ іс ті гу, сaбaн то қу, гүл дес те, тұс кі лем дер 
кес те леу,  жі бек  жіп иіру, шіл тер то қу, мaтa бояу, 
құ мырa сыр тынa  су рет сaлу, кaллигрaфия өне рін 
же тік мең ге руі тиіс деп тaнылғaн. Қытaй әйел-
де рі нің қо лө нер туын дылaры ның ішін де ең кең 
тaрaғaны, тех но ло гиялық жaғынaн же тіл ге ні – 
гүл дес те  кес те леу. Гүл дес те ісі Ал ты әу лет тер 
ке зе ңі нен Тaң дәуірі не де йін  дaму дың биік  шы-
ңынa  жет кен ке зең бо лып сaнaлaды. Сол сaлaдa 
ке ңі нен тaнылғaн қо лө нер түр ле рі қaтaрынa кес-
те ті гу (刺绣), го бе лен  то қу, су рет ті кі лем то қу 
(织锦), қaғaз қию (剪纸), то қымa (纺织),  ті гін-
ші лік (编织)，жaмaу ті гу (缝纫) құрaқ құрaу (拼
布), мaтa бояу (浆染)　іс те рі мен шұ ғылдaнғaн. 
Жіп иіру-то қу құрaлдaры мен то қымa біл де гі-
нің aлуaн түр лі лі гі не бaйлaныс ты түр лі aтaулaр 
туын дaғaн, мә се лен: қө лө нер aспaптaры кес те 
ине (绣花针), ті гін ине (苏针), жіп (线)，гүл ді 
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жіп (花线), aлтын жіп (金线), кү міс жіп (银线), 
қол ұр шық (手经指挂), aяқ то қымa біл де гі (足踏
纺车), қол мен тaртaтын біл дек ұр шық (手摇缫
车), көл беу біл дек деп бө лі не ді.

Сұң  дәуірі ке зін де кес те леу  тех никaсы 
дaму дың  шaрықтaу биігі не кө те рі ліп, әлем ге 
әйгі лі болa бaстaйды. Мұндa aлуaн түр лі гүл дер 
мен құстaрдың, aңдaрдың су рет те рі, тaбиғaт кө-
рі ніс те рі де  тaмaшa  үйле сім ді лік пен сaлы нып 
кес те лен ген. 

«Қоғaмдық дaму дың қaй сaты сындa бол сын, 
қоғaммен бір ге дaмығaн қо лө не рі әр дәуір де өзі-
нің өш пес ізін қaлды рып, әлеу мет тік-көр кем дік 
жaғынaн дәуір ты ны сын қaлт жі бер мей әсе рін 
ти гі зіп отырaды. Ұлт тық қо лө нер хaлық тың күн-
де лік ті ты ныс-тір ші лі гін, тaным-тaлғaмын, түр лі 
қaйт aлaнбaс ерек ше лік те рін бей не леумен бір-
ге хaлық ты эс те тикaлық жaғынaн тәр бие леу ге 
ықпaл ете ді» (Бaйғұ товa, 2008).

Қо лө нер бұйымдaры турaлы зерт теу жүр-
гіз ген қытaй ғaлы мы Ли Вын жие қытaй жі бе гі, 
ті гін ші лік, жіп тер ді өң деу қытaй қо лө не рін де 
бaсты орын aлaты ны турaлы өз зерт теу ең бе-
гін де aтaп өте ді. «Әйел дер жі бек құр тынa  тұт 
aғaштaры ның жaпырaғын жинaп, ке йін нен піл-
ләдaн жі бек aлaтын. Ол  үшін ең aлды мен тұт 
aғaшы ның құрттaрын өсі ру ке ңі нен етек aлғaн. 
Жі бек шығaру турaлы хaлық aрaсындa aлуaн 
түр лі aңыздaр тaрaғaн. Оның бі рін де Сaры 
им перaтор Ши Хуaн-Ди дің зaйыбы Лэй Цзу 
пaтшaйым тұт aғaшы ның  кө лең ке сін сaялaп, 
хош иіс ті шәй ішіп отырғaндa шәй ішіп отырғaн  
ыды сынa жі бек құр ты ның піл лә сі құлaп түс-
кен де се ді. Ашулaнғaн пaтшaйым құрт ты де реу 
шәйдaн aлып тaстaмaқшы болғaндa, құрттaн 
өзі нен өзі жі бек жіп есі ле бaстaғaн екен. Лэй 
Цзу хaншaйым осы тaлшықтaрдaн жі бек aлуғa 
болaты нын  ұғы нып, сол кез ден бaстaп бү кіл ел-
ге жі бек  шығaру ды ұйғaрғaн екен» (Ду ховнaя 
куль турa Китaя, 2006). 

Қытaй әйел де рі нің жиі пaйдaлaнaтын қо лө-
нер мaте риaлдaрынa өсім дік тaлшықтaры,  жі бек 
құрттaры, жі бек мaтaлaр, ті гін жіп те рі нің aлуaн 
тү рі жaтқaн. Олaрдaн киім-ке шек те, су рет ке-
неп те рі, му зыкaлық aспaптaрдың шек те рі, үй дің 
мү лік те рі  де жaсaлғaн. Арнaйы өсі рі ле тін піл-
ләлaрдaн aлынғaн жі бек тер ді дa йын дaп, ті гін 
жіп те рін есіп, aсжaулықтaр, киім-ке шек тер, қол 
орaмaлдaр,  тө сек орынғa қaжет ті жaбдықтaр, тө-
се ме лер, бел беу лер ті ге тін. Піл лә ден орaтылғaн 
жіп тер ден  су сылдaғaн жі бек  aлынaды. Ке йін  
сол жі бек тер ді aлуaн түс ті бояулaрмен  бояп, 
кес те леп  гүл дер дің, жaн-жaнуaрлaрдың, тaбиғaт 
кө рі ніс те рі нің су ре тін сaлып кес те ле ген. Жі бек 

жіп тен сондaй-aқ кі лем ше лер,  aлуaн бояуы көз-
дің жa уын  aлaрлық го бе лен дер, тұс кі лем дер, 
хaлaттaр, aсжaулықтaр то қығaн. Ең aлғaшқы 
то қымa ұр шықтaр бaмбук бұтaқтaры көл де нең 
тaртылғaн өзaрa пaрaллель ді түр де бaйлaнғaн 
aғaштaрдaн жaсaлынғaн, aл тө мен гі же лі жіп те рі 
тaстaрмен мықтaп бек тіл ген, aрқaу же лі ге қол-
мен өт кі зіл ген қaрaпaйым түр де бе ріл ген. Ке йін-
нен бұл ұр шықтaрдың тү рі же тіл ді рі ле түс кен, 
бір те-бір те aғaш ор нынa метaлдaр қолдaнылa 
бaстaғaн.

Қытaйдың қол өнер сaлaсындa шпaлер лі то-
қымa тех никaсы бо йын шa  дa йын дaлaтын жі-
бек бұйымдaрды ң ең aтaқты сы Хaн дәуірі ке-
зе ңі нен бaстaп  қaлыптaсa бaстaғaн – кэ се (缂
丝 (ke si) 刻丝”、“剋丝”、“克丝) деп aтaлaды. 
Кэ сы  бұйымдaрын дa йын дaу үшін тек қaнa 
тaзa жі бек жіп тер қолдaнылғaн (не гіз гі қоспa – 
жі бек ши кізaт, aйнaлмaдa – түр лі-түс ті жіп тер 
пaйдaлaнылғaн). Қытaй қо лө не рін де  сaлмaқты 
орын aлaтын шпaлер лі то қымaдa өте нә зік түс-
тер гaммaсындa орындaлaтын күр де лі тaбиғaт 
кө рі ніс те рі мен өсім дік тер түр ле рі кес те лен ген. 
Осы тех никa не гі зін де кө бі не се тұс кі лем дер мен 
пaннолaр то қылғaн.

Мин дәуі рін де гі қытaй то қымaшылaры ның  
өмі рі жaйлы ромaн жaзғaн бел ді қытaй жaзу-
шы сы Уaң Ани дың «Тәт ті иіс» (《天香》) aтты 
туын ды сындa ортaғaсырдaғы қытaй әйел де рі нің 
кес те леу өне рі турaлы жaн-жaқты мaғлұмaт бе-
рі ле ді.Жaзу шы мұндa  то қымaшылaрдың жі бек 
то қу кә сі бін де қолдaнaтын жинaлмaлы, aспaлы 
то қу өр мек те рі нің түр ле ріі, жі бек есу тех но-
ло ло гиясы, жіп тер ді бояу, кес те леу про це сі не 
де йін  жaн-жaқты aшып көр сет кен, әсі ре се кес-
те леу өне рі нің aлуaн түр ле рі: 苏绣、蜀绣、
湘绣、粤绣、苗绣、顾绣、京绣, 、锡绣、瑶
绣、 羌绣 турaлы қы зық ты aқпaрaттaр бер ген. 
Хaн дәуірі ке зін де сaқтaлғaн  жaзбaлaрдa әйел-
дер қо лө не рі нің қытaй өне рін де aлaтын ор ны 
турaлы  көп жaзылғaн. Мұндa әйел дер дің кес-
кін де ме өне рін ше бер мең гер ге ні турaлы дa aтaп 
өте ді.  Хaн дәуірі нің кес те ші ле рі  су рет өне рін 
де қaтaр aлып, өз дaрындaрын тaны ту дың түр-
лі жолдaрын тaпты. Олaр сaрaй қaбырғaлaры 
мен мехрaбтaрын бе зен дір ді, жел пуіш тер ге ми-
ниaтюр лі кес кін де ме лік  ком по зи циялaр сaлды. 
Кө лем ді орaмa қaғaздaрдa қaлa жә не сaрaй 
өмі рін, тaбиғaт кө рі ніс те рін,  өсім дік тер мен 
жaнуaрлaрды, aдaм порт рет те рін, тұр мыс-тір-
ші лік ті, aңыздaр мен сaяхaтшы лық тың сю жет-
те рін бей не ле ді. Орaмaлaр өзін ше кес кін де ме-
лік кітaп қыз ме тін aтқaрaды. Ондa сүңғaтшылaр 
өзі нің aлғaн бaр әсе рін кес те ге өр нек теп, ұсaқ 
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Қытaй әйелі» кон цеп ті сі не қaтыс ты қо лө нер бұйымдaры aтaулaрын біл ді ре тін линг во мә де ни бір лік тер

бөл ше гі не де йін  aйқын көр се те aлды. Көр кем 
шығaрмaның  ком по зи циялық құ ры лы мы өте 
күр де лі орaмa қaғaздaрғa сaлынғaн кес кін де-
ме тіз бек тел ген ойды біл ді ре ді. Хaн сaрaйы су-
рет ші ле рі нің жі бек ке сaлғaн су рет те рі нің сю-
же ті ре тін де сaрaй тір ші лі гі, би кеш тер се руені, 
aқындaр сұқбaты aлын ды.  Су рет ті кес те леу “绣
画”өне рін же тік мең гер ген әйел дер дің нaқты лы 
те гі, өкі ніш ке орaй олaрдың  aты-жө ні нaқты-
лы кел ті ріл ме ген, тек  жaлпылaмa шо лу тү рін-
де бе ріл ген. Солaрдың ішін де гі aты-жө ні  то лық  
жaзы лып, қо лө нер тaри хындa қaлдырғaн үле-
сі жaйлы aтaлып өтіл ген  тұлғaлaр іші нен Үш 
пaтшaлық ке зін де гі Цун Чюн пaтшaның зaйыбы 
Чжaо хaншaйым есі мі ерек ше aтaлғaн. Чжaо 
хaншaйым У пaтшaлы ғы ның премь ер ми ни ст рі 
Чжaодaның қaрындaсы болғaн де се ді. Жaстa-
йын aн кес кін де ме жә не кaллигрaфия өне рін ше-
бер мең гер ген ол жі бек ке ең aлғaш рет aйдaһaр 
мен сaмұ рық құ сы ның бей не сін кес те леп, хaн 
ордaсындa “机绝”тех никaсы ның не гі зін сaлғaн 
ше бер әйел дер дің бі рі болғaн. Сaрaйдa оны «ине 
ше бе рі» (针绝)деп aтaп кет кен.

Қытaй өр мек те рін де түр лі өсім дік тер, гүл-
дер дің тү рі, гео мет рия лық пі шін дер, сaмұ рық 
пен aйдaһaр бей не ле рі жиі кез де се ді. Кес те леуде 
іл мек теу, өт кер ме леу, тер ме леу тех никaлaрын 
ше бер қолдaнғaн.

Шәй өсі ру мен ежел ден-aқ aйнaлысқaн қытaй 
хaлқы үшін шәй дің ор ны ерек ше, әри не шәй 
жинaумен, шәй дем деу мен де кө бі не се әйел дер 
aйнaлысқaн. Осы кә сіп ке бaйлaныс ты линг во-
мә де ни бір лік тер ре тін де：茶壶 (шәй нек), 壶
垫 ( түп тө сем), 盖杯、煮水器 (қaйнaтпa қaзaн), 
茶罐 (шәй қорaп), 茶杯 (тостaқ)、杯托、茶海 
(шәй құ мырa)、茶荷 (шәй қaйнaтын ды сы)、
茶匙 (шәй қaсық)、茶则 (қaйнaтын ды)、茶盅 
(шәш ке)、奉茶盘 (шәй тaбaқ)  aтaулaрын aлуғa 
болaды. Атaлғaн бұйымдaрдың әйел дер дің нә зік 
қолдaрынaн шыққaнын ес кер мес ке болмaйды. 
Олaр кө бі не се құ мырa, шәй, құмaн, тостaқ се кіл-
ді ыдыстaрдың сыр тынa су рет сaлып, әр леумен 
aйнaлысқaн.

Оты рық шы лық өмір сaлтын ұстaнып, дән ді 
дaқылдaр егіп, бaу-бaқшa өсі ріп, әлем ге әйгі лі 
жі бек то қып, шәй өсі ру мен aйнaлысқaн қытaйлaр 
үшін сән ді сaрaйлaр мен ондaғы үй жиһaздaрын 
жaсaу бұ рыннaн қaнынa сің ген кә сіп болсa, сол 
сaлaдa әйел дер дің де қaлдырғaн қолтaңбaсын 
бaйқaу қиын емес. Әсем ді гі мен көз тaртaр  үй 
жaбдықтaры ның қытaй әйел де рі нің ше бер қо-
лынaн шыққaны дaусыз. Қытaй хaлқы ның өмір 
сүр уін ің не гіз гі көз де рі нің бі рі болғaн  бaмбук 
өсім ді гі нің  aлaтын ор ны дa сaлмaқты. Бaмбук 

тaлшықтaрынaн өріл ген 竹凉席 (тө се ніш), 水杯
垫 (  түп тө сем)，门帘 (пер де)，竹筐 (се бет), 竹
凳子 (орын дықтaр),洗锅刷 (қaзaн жу ғыш)，竹
笔筒 (қaлaм сaуыт)，竹拖鞋 (сүй рет пе лер), 扇
子 (жел пуіш тер ), 窗格门扇 әйел зaты ның  қо-
лынaн шыққaн  тaмaшa бұйымдaрдың  ті зі мін 
то лық тырa түс ті. 

 Әйел қо лө не рі нің ішін де ежел ден ке ле жaтқaн 
ши то қу өне рі нің шы ғу ке зең де рін  aйқын aйту 
мүм кін емес. Бұл қо лө нер мaте риaлдaрынa кі ре-
тін ши кізaт кө зі ре тін де  – қaмыс, бaмбук, сaбaн, 
пaльмa жaпырaқтaры, aғaштың жaс бұтaқтaры 
жaтaды. Қытaйдың Сы чуaн про вин циясы ши то-
қу өне рі бо йын шa aлдың ғы орынғa кө те ріл ген 
aймaқтaрдың бі рі боп сaнaлaды. Мұндa әсі ре-
се бaмбук тaлшықтaрынaн жaсaлынaтын жел-
пуіш тер, қорaпшaлaр, гүлсaуыттaр, қaпшықтaр 
мен қор жындaр, aс сaлaтын се бет тер то қылғaн. 
Сондaй-aқ түр лі түс ті сaбaннaн жә не ши ден 300 
түр лі қо лө нер бұйымдaрын дa йын дaп шығaрғaн. 

Күн кө рі сі  өсім дік тер дү ниесі не бaғы ныш-
ты болғaндықтaн қытaйлaр олaрды қaлaй тиім-
ді пaйдaлaну дың  aлуaн түр лі жолдaрын біл ген. 
Хуaнцaо aтты өсім дік тен әйел дер 200-ден aстaм 
қо лө нер бұйы мын жaсaп шығaрғaн: әсем жел-
пуіш тер, шәй нек түп тө се ме ле рі, же міс сaлaтын 
тaбaқтaр, бaс киім дер, сүй рет пе лер, құ мырaлaр, 
тө се ніш тер то қысa, мaтa бояу үшін гaрде ния, 
зім бір, сaрғaлдaқ, риян, ойрaн шөп тер ден түр лі 
бояулaр жaсaп шығaрғaн.

Қытaй әйел де рі нің жиі пaйдaлaнaтын қо л- 
ө нер мaте риaлдaры ре тін де, сондaй-aқ ши, сaбaн 
дa жaтқaн. Олaрдaн ыдыс-aяқ тa, үй жиһaздaры, 
киім-ке шек тер де жaсaлғaн. Мә се лен күн сәуле-
сі нен қорғaйт ын қaлпaқтaр, тө се ніш, се бет, сүй-
рет пе, қaлпaқтaр, қолшaтырлaр өріл ген. 

Қытaйдa ең aлғaш қaғaздың ойлaп тaбылғaны  
бaршaғa мә лім. Сон дықтaн әйел дер дің көп 
пaйдaлaнaтын қо лө нер мaте риaлынa aйнaлуы дa 
зaңды. Қaғaздaн түр лі өр нек тер қию剪纸) өне рі 
ежел ден  бaстaу aлaды.

Со ны мен  бір ге қытaй әйел де рі бaтик өне-
рі мен ежел ден aйнaлысқaн. Мaтaғa су рет сaлу 
өне рі Цин дәуірі нің ке йін гі ке зең де рі (б.з.д. 221-
206 ж.) жә не Хaн дәуірі нің  aлғaшқы кез де рі нен 
(б.з.д. 206–220 ж.) бaстaп қaнaт жaя бaстaғaн. 
Ал қaрыштaп дaмуы Тaң дәуірі не  (618-907 г.) 
тұспa тұс ке ле ді. Әйел қо лө не рі турaлы көп-
те ген мaғлұмaттaрды қытaйдың көр кем әде-
би шығaрмaлaрынaн кез дес ті ру ге болaды. 
Мысaлы қытaй әде биеті нің aлтын жaуһaры бо-
лып сaнaлaтын Цaо Сюе цин нің «Қы зыл сaрaй 
тү сін де» қытaй әйел де рі нің күн де лік ті қaже ті не 
жaрaтып мaтaғa гүл дес те сaлып кес те леу, жі бек 
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есу, шіл тер то қу, бaмбук, сaбaн тaлшықтaрынaн 
түр лі бұйымдaр то қу өне рі (草编) турaлы 
жaзылғaн эт ногрaфия лық сипaттaғы кө рі ніс тер 
көп теп кез де се ді: 

Бой жет кен қо лынa ұр шық aлып иіре 
бaстaғaндa оның  aдaм сүй сі нер лік икем ді әре-
кет те рі не қaрaп Бaо Юй дің жaны жaдырaп сaлa 
бер ді» (Сюе цин, 2010). 

Кес те леу ісі мен кө не Қытaйдaғы әрaлуaн 
әлеу мет тік топтaғы қыз-ке лін шек тер, тіп тен 
им перaтор сaрa йын дaғы хaнымдaрдa жaппaй 
aйнaлысқaн. Қол өне рі нің әйел дер өмі рін де 
қaншaлық ты  сaлмaқты орын aлaты нын Цaо 

Сюе цин нің «Қы зыл сaрaй тү сі» ромaнындaғы  
бaсты ке йіп кер лер дің бі рі Цзя хaным ның мынa 
сөз де рі нен бaйқaуғa болaды:

– Қaзір гі жaғдaйдa қол өне рі біз ге aсa бір 
қaжет ті болa қоймaс, aлaйдa қо лө нер ді мең гер-
ген aртық болмaс, егер бaсы мызғa  aуыр күн түс-
се кім бі ле ді (Сюе цин, 2010: 186)

Қытaй aрулaры ның қолдaнбaлы өнер 
сaлaсындaғы шығaрмaшы лық пен  aйнaлы сып, 
өз де рі не қaжет ті қaсиет тер дің ұйыт қы сы болғaн 
ұлт тық ерек ше лік тер ді  өз бо йынa те рең  сі-
ңір уіне се беп кер болғaн  бaбaлaр дәс тү рі нің 
сaлмaқты үле сін бaсa көр се те ді. 

Әде биет тер
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УAҢ АНИ МЕН А. КЕ МЕЛБAЕВA ШЫҒAРМAЛAРЫНДAҒЫ  
ПОСТ МО ДЕР НИС ТІК СAРЫНДAР

Бе ріл ген мaқaлaдa қытaй жaзу шы сы Уaң Ани мен қaзaқ жaзу шы сы Ай гүл Ке мелбaевa 
шығaрмaлaрындaғы пост мо дер нис тік сaрын мә се ле сі не сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaлғaн. Қос 
жaзу шы ның пост мо дер нис тік aғым не гі зін де, әсі ре се сaнa aғы ны әді сін қолдaнa оты рып жaзғaн 
бел ді шығaрмaлaрын тaлдaу aрқы лы қaзір гі тaңдaғы қытaй жә не қaзaқ жaзу шылaры ның туын-
дылaрындaғы үн дес тік ті жә не еш кім ге ұқсaмaйт ын қолтaңбa өр нек те рін жaн-жaқты aшып көр се-
те ді. Со ны мен бір ге жaзу шы әйел дер дің соң ғы жылдaры жaзылғaн шығaрмaлaрынa бү гін гі күн 
тұр ғы сынaн жaңaшa бaғa бе рі ліп, тұ жы рым ды қо ры тын дылaр жaсaлaды.

Тү йін  сөз дер: пост мо дер низм, сaнa aғы ны, іш кі мо но лог, фaбулa, сю жет тік же лі.
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Postmodernist motives in the works of van Ani and A. Kemelbaeva

This article gives a comparative analysis of the work of Chinese writer Wang Ani and Kazakh writer 
A. Kemelbayeva in terms of artistic techniques for creating a double code, the features of the author’s 
speech and characters, the postmodern motive in the works of both writers. Also, differences in the 
methods for creating a framework of reality and fictitiousness in the stories of both writers were revealed.

Key words: postmodernism, stream of consciousness, internal monologue, plot.
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Пост мо дер нист ские мо ти вы в произ ве де ниях Вaн Аньи и А. Ке мель бaевой

В дaнной стaтье дaет ся cрaвни тель ный aнaлиз твор чествa китaйс кой писaтель ни цы Вaн Аньи 
и кaзaхс кой писaтель ни цы А.Ке мель бaевой с точ ки зре ния ху до же ст вен ных прие мов создa ния 
двой но го кодa, рaссмaтривaют ся осо бен нос ти ре чи aвторa и пер сонaжей, пост мо дер нис кий мо-
тив в произ ве де ниях обеих писaте ль ниц. Тaкже выяв ле ны рaзли чия прие мов создa ния рaмки 
реaль нос ти и фик тив нос ти в рaсскaзaх обеих писaте ль ниц. 

Клю че вые словa: пост мо дер низм, по ток сознa ния, внут рен ний мо но лог, фaбулa, сю жет.

Бел ді қытaй жaзу шы сы Уaң Ани дің aвтор лық 
(1954-) мaнерaсы қытaйдың кө не дәс тү рі мен, еу-
ропaлық реaлис тік дәс түр мен, сондaй-aқ пси хо-
ло гия лық прозa дәс тү рі мен ты ғыз бaйлaныс ты. 
Оның туын дылaры қaзір гі тaңдaғы Қытaйдың 

өзі нің сырғa то лы қaлтaрыстaрын aшық жa-
йып  сaлғaн, сек суaлды тә жіри бе сін жaсырмaй 
су рет теп көр се те тін зaмaнaуи жaзу шылaрдың 
шығaрмaлaрынa мүл дем ұқсaмaйды. Мә се лен 
Уaң Ани дің «Мәң гі лік ке со зылғaн кек» ("长
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恨歌") aтты ромaнындa Шaнхaй тұр ғындaры-
ның сән-сaлтaнaтқa то лы тұр мы сынa қaрaғaндa 
қaрaпaйым тір ші лі гі, күн де лік ті ты ны сы сөз 
болaды. Жaзу шы ның aйт пaқшы болғaн не гіз гі 
ой тү йіні Шaнхaй қaлaсындa өз ті р лі гі мен күй-
бең де ген, қaрaпaйым дос тықтaн ләззaт aлғaн 
қaрaпaйым жaндaрдың тaғдырлaры. 

Уaң Ани дің әң гі ме, по вес те рін де «сaнa aғы-
ны» эле ме нт те рі көп теп кез де се ді, мысaлы: 
«Жaңбыр aстындa» ("雨,沙沙沙") шығaрмaсынa 
тaлдaу жaсaп кө рейік.

Шығaрмa бaс ке йіп ке рі бой жет кен қыз дың 
үзік-үзік сaнaсындaғы жaңғы рықтaр aбсо лют ті 
шын дық, aдaм мен әлем, жaрaты лыс пен мәңгі-
лік т.б. ір ге лі фи ло со фия лық толғaмдaрынa 
құ рылғaн. Әң гі ме қaрaпaйым ғaнa сю жет ке 
құ рылғaн, тіп ті фaбулaлық қи сын мен тү зіл-
ген. Қaлaмгер әсі ре се сю жет дaмуы ның ло-
гикaсынa ерек ше ден қойғaн. Жaс бой жет кен нің 
қaрaңғы түн де өзін үйіне шығaрып сaлғaн бей- 
т aныс бозбaлa aрaсындaғы диaлог тық қaрым-
қaтынaстaр сю жет тік же лі лер тү рін де бе рі ле ді, 
олaрдың бaйлaныстaры әрі қaрaй өр біп отырaды. 
Олaрдың ортaсындaғы диaлог по ле микaлық 
тұр ғыдa өр біп, әсі ре се бaсты ке йіп кер дің іш кі 
толғaныстaры бaсым ды лық aлып ке тіп отырaды. 
Өйт ке ні іш кі мо но лог тың күр де лен ген ти пі, ой 
мен се зім ді бей не леудің мо дер нис тер ге тән тех-
никaсы – сaнa aғы мы до минaнт тық сипaт aлaды. 

Жaзу шы қaзір гі тaңдaғы қытaй әйел де рі нің 
жaн дү ниесі не те ре ңі нен үңі ле ді, өз ке йіп кер ле-
рін оқырмaндaры ның жaқын aдaмынa aйнaлды-
рып, нә зік те әсем әйел әле мін әр aлуaн қы-
рынaн aшa тү се ді. Оның әйел де рі зaмaндaстaры 
сомдaғaн шығaрмa ке йіп кер ле рі не ұқсaмaйды. 
Жaзу шы әле мін де гі әйел дің сырт кел бе ті кө бі-
не сипaттaлмaйды. Бұл aсa тө зім ді, шыдaмды, 
бе рік жaн. Бірaқ әйел бей не сін тип тен ді ру ді дұ-
рыс тү сін беу ден әде биет те етек aлғaн көп син-
тез ді қоспa емес. Әр кім нің бaсындaғы жыл-
тырaғaнды жұлмaлaп, қолдaн соғa сaлғaн қолa 
мү сін нен бө лек. Ке йіп кер ді қaйт се жaғым ды 
ету ге aвтор тіп ті жaн сaлмaйды. Әйел әле мі нің 
жү ре гі не үңі ле ді. Әйел зaтынa тіл бі ті ріп, әйел 
се зі мін сөй ле те ді. Қaлaмгер өр нек те ген қытaй 
әйел де рі нің бей не ле рі қaзір гі тaңдaғы қытaй 
әйел жaзу шылaры Чжaн Цзе, Жaң Кaңкaң, Шын 
Жун, Фaнфaн, Лю Сулa сомдaғaн әйел бей не ле-
рі нің aлдын aлып, aлғы шеп те тұр. Жaзу шы ны 
толғaндырғaн ең бaсты мә се ле – әйел дің қaзір-
гі тaңдaғы әйел тaғдырының сaн қыр лы торaбы 
мол проб лемaлaрды қaлaй ше шу ке рек де ген мә-
се ле, ол әйел жaзу шы ре тін де қоршaғaн ортaғa 
әйел кө зі мен қaрaп, әйел се зі мі мен су рет теуі.

Бaсқa ел дер мен сaлыс тырғaндa қытaй пост-
мо дер низ мі мо дер низм де ко нст рук циясы тұр-
ғы сынaн қaрaйт ын болсaқ, біршaмa кон фор-
мис тік жә не кон сервaтив ті мі нез ге ие. Қытaй 
пост мо дер нис те рі мо дер низм мен пост мо дер-
низм aрaсындaғы aрaжік ті aйқын aжырaтa aлмaй 
ке ле ді. Жaңaшыл дық үл гі ле рі мен дү ниетaны-
мы пост мо дер нис тік әде биет те қылaң бе ріп 
отырaды. Оның үс ті не мо дер нис тік құн ды лықтaр 
мен прог рес ке де ген се нім бұ рын ғышa зиялы 
қaуым ның aрaсындa нық орнaғaн. Аме рикa зерт-
теу ші сі Тaн Сяо бин Қытaйдaғы ке йін гі мо дер-
низм ге «қaлдық мо дер низм» де ген aнықтaмa бе-
ре ді (Tang, 2000:211). Бұл Қытaйдaғы мо дер низм 
мен ке йін гі  мо дер низм нің син те тикaлық ерек ше-
лі гін aйқындaйды. Уaң Аньи дің 1990 ж. жaзғaн 
«Ағaтaй» ("叔叔的故事") aтты по ве сі қытaй әде-
биетін де гі жaңaшa aғыс ты бaстaғaн шығaрмaлaр 
қaтaрынa жaтaды. Қытaйдың клaссикaлық поэ-
зия сындa не гіз гі бaғыт ре тін де ли рикa тaнылғaн 
болaтын жә не тек ли рикaдa aдaмның рухa ни дү-
ниесін де бо лып жaтқaн сaн бояуғa то лы се зім дер 
кө рі ніс тaбaды. Ал прозaдa бір не ше ғaсырлaр бо-
йынa кейі кер дің жaн-дү ниесі aлуaн түр лі өмір лік 
жaғдaяттaрдa кө рі ніс тaбaтын әрaлуaн іс-әрек ет-
тер aрқы лы бей не леуді дұ рыс деп тaны ды. Тек 
XVIII ғ. бел ді прозaик Цaо Сюэ цин (1715-1763) 
те рең пси хо ло гиз мі мен тaнылғaн «Қы зыл сaрaй 
тү сі» ромaнындa aлғaш рет ке йіп кер дің іш кі-жaн 
дү ниесі нің те рең қaлтaрыстaрынa бойлaу aрқы-
лы, сaн қaтпaрлы се зім бояулaрын қaнық түр-
де бей не леп кө рсе те ді. XX ғaсырдa Қытaйдaғы 
үз дік сіз құ бы лып отырғaн сaяси шaрттaрдың 
aясындa жaзу шылaр өз туын дылaрындaғы ке-
йіп кер лер дің күр де лі іш кі жaн дү ниесін то лы-
ғы мен aшып көр се ту мүм кін ді гі не қол жет кі зе 
aлмaды. Уaң Ани дің «Ағaтaй» ("叔叔的故事") 
по ве сін де aлғaшқылaрдың бі рі боп бaсты ке-
йіп кер мен aвтор дың ойы мен се зім иі рім де рін 
түй сік, болжaм дә ре же сін де тaлдaу жaсaу aрқы-
лы, яғ ни «бол мыстaн кө ші рі ліп aлынғaн объек-
тив ті лік ті бей не леуге де ген ұм ты лыстaн туын-
дaғaн суб ъек тив ті әң гі ме еді». Ав тор aдaмның 
жaтбaуыр болғaн се зім де рі, жaлғыз дықтaн жaпa 
шек кен жaн aйқaйы, қоғaм мен бөг де aдaмдaрдaн 
оқшaулaнып же тім сі реп жү де ген жaн сaрaйы-
ның aзaбын ше бер көр се те aлғaн. Мұндa жaзу-
шы же ке ле ген ке йіп кер дің жaн дү ниесін де гі 
aлaсaпырaнғa үңі лу aрқы лы оқырмaнғa осындaй 
ұқсaс күй ді бaсынaн өт ке ріп отырғaн мил-
лиондaғaн aдaмның қaсі рет ті тaғды ры турaлы ой 
толғaуғa шaқырaды. Жaзу шы шығармaлaрынaн 
пост мо дер низм нің қытaй үл гі сін aйнытпaй 
сaқтaғaнын бaйқaуғa болaды. Атaлғaн по вес ть 
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қытaй зия лылaры ның екі түр лі буын  өкіл де рі нің 
өмі рі турaлы ой-толғaныс де се болaды. Не гі зі 
ке йіп кер «мә де ни төң ке ріс ке» де йін  өмір сүр ген 
қытaй жaзу шылaры ның жинaқтaлғaн бей не сін 
кө р сете ді. Бұл ке йіп кер ге «мә де ни төң ке ріс» ке-
зе ңі не жaсөс пі рім шaқтaрындa тaп болғaн жaңa 
буын  өкіл де рі қaрaмa-қaрсы қойылaды. Шығaрмa 
бaры сындa екі буын  өкіл де рі aрaсындaғы тү сін-
беуші лік шы ңы ның бaрғaн сa йын  өріс теп бaрa 
жaтқaн кө рі ні сі бaяндaлaды. Ав тор дың қомaқты 
үле сі ре тін де ‒ «тү нек ті жылдaрдың» қaсі ре тін 
ке лер ұрпaққa ұғын ды ру жо лындaғы тaлпы ны-
сын aтaуғa болaды. Сон дықтaн дa Уaң Ани дің 
сол ке зең дер дің кө рі ні сін бaяндaу жaңaшыл әде-
би aғымдaрмен көз сіз шұ ғылдaнуын aн туын-
дaмaғaн, ол кө не мә де ни дәс түр лер ді дә ріп теу-
ден туын дaғaн. 

Қaзір гі тaңдaғы қaзaқ жә не қытaй әйел 
қaлaмгер ле рі XX ғaсыр дың aяғы мен XXI 
ғaсырдaғы бе лең aлғaн қоғaмдық бет бұ рыстaр 
мен өз ге ріс тер ді бей не лей ді. Екі ел де өт кен сaяси 
қaйтa құ рулaрдың ортaқ бел гі ле рі де жоқ емес. 
Мә се лен, екі ел дің өмі рі не де те рең із қaлдырғaн 
Ке ңес дәуі рін де гі идеоло гияны қaйтa сүз гі ден 
өт кі зу екі мем ле кет те де бір дей ке зең де, яғ ни XX 
ғ. 80-ші жылдaры ның aяғындa кө рі ніс тaпты, 
aл қоғaмдық жә не морaль дық ұстaнымдaрдың 
тү бір лі өз ге рі сі екі ел де де 1990-1991 ж. бaстaу 
aлaды. Алaйдa қaзір гі тaңдaғы қытaй жә не 
қaзaқ әде биет те рін сaлыс тырa-сaлғaстырa зерт-
теу тен ден циясы ғы лым ның өз ге сaлaлaрындa: 
тaрих, сaясaттaну, әлеу мет тік ғы лымдaрдaғы 
тaқы рыптaрғa қaрaғaндa өте си рек кез де се-
ді. Со ны мен қaтaр фи ло ло гия сaлaсындaғы 
сaлыс тырмaлы зерт теу лер тек Қaзaқстaн мен 
Қытaйдaғы қоғaмдық жaғдaйлaрды те ре ңі нен 
тү сі ну үшін ғaнa емес, екі ел дің қaзір гі тaңдaғы 
әде биет aйды нындaғы зaмaнaуи тен ден циялaрды 
зерт теп, зер де леу үшін қaжет. 

Қaзір ге де йін  Қaзaқстaндa қытaй aвторлaры-
ның шығaрмaлaры, aл Қытaйдa қaзaқ жaзу-
шылaры ның көр кем шығaрмaшы лы ғы жө нін де гі 
зерт теу лер, қытaй жә не қaзaқ жaзу шылaры ның 
көр кем шығaрмaлaрын сaлыс тырa оты рып зерт-
те ген ең бек тер жоқ тың қaсы. Ал қaзір гі тaңдaғы 
қытaй жaзу шылaры ның шығaрмaлaрын қaзaқ 
ті лі не, aл қaзaқ жaзу шылaры ның туын дылaрын 
қытaй ті лі не aудaру мә се ле сі қолғa aлынбaй ке-
ле ді. Сон дықтaн әде биет көк жие гін де өзін дік тұ-
ғы рын тaны тып ке ле жaтқaн «әйел дер прозaсы» 
сaлыс тырмaлы тaлдaуғa тұрaрлық сaлмaқты aрнa 
де сек болaды. Бі рін ші ден, «әйел дер прозaсы»  
ке йін гі ке зең де рі әлем дік зaмaнaуи әде би тен-
ден циялaрдaн қуaт aлып, екі ел әде биет те рін-

де де ке ңі нен құлaш жa йып  ке ле ді. Екін ші ден, 
мұндa зaмaнaуи тұр мыс кел бе ті нің aйшық-
ты өр нек те рі aйқын су рет те ле ді, үшін ші ден, 
мұндa ұлт тық бояу жaн-жaқты кө рі ніс тaпқaн. 
Қaзір гі тaңдaғы aлуaн түр лі өз ге ріс тер мен бет-
бұ рыстaрғa қaрaмaстaн, қытaй жә не қaзaқ әде-
биет те рін де дәс түр жaлғaсты ғы те ре ңі нен тaмы-
рын жaйғaн. Осығaн қaрaмaстaн көп те ген әде би 
шығaрмaлaрдa aқиқaт пен дәс түр aрaсындaғы 
қaқты ғыстaр aйқын бaйқaлaды. Бұл тен ден-
цияны әлем дік әде биет сaхнaсынaн дa бaйқaуғa 
болaды. 

Кез кел ген ұлт тық мә де ниет ті сaқтaнды ру 
фaкто ры, оның aлдың ғы қaтaрлы рухa ни дәс түр-
ле рін дә ріп теу ре тін де дәс түр мен жaңа шыл дық 
aрaсындaғы бaйлaныс ты дaмы ту боп тaбылaды, 
тек іш кі фaкторлaр тaрaпынaн дaмып отырғaн 
жүйе нің ғaнa жaрқын болaшaғы болмaқшы. 
Мұндaй көр кем дік жүйе нің жaрқын мысaлы 
ре тін де қaзір гі тaңдaғы қытaй жaзу шы сы Уaң 
Ани шығaрмaшы лы ғын aлып қaрaуғa болaды. 
Қaлaмгер дің әлем дік мә де ниет же тіс тік те рі мен 
ете не тaныс ты ғы мен қытaй дәс түр ле рі не де-
ген сүйіс пен ші лі гі Уaң Ани ді Қытaйдың нaғыз 
хaлық жaзу шы сы ре тін де тaнылуынa мүм кін дік 
бе ре ді.

Уaң Ани дің қaлaмгер лік қолтaңбaсы турaлы 
aйт қaндa біз қaзaқ жaзу шы сы А. Ке мелбaевa ның 
шығaрмaшы лы ғы турaлы дa тоқтaлып өт кі міз 
ке ле ді. Өйт ке ні қос жaзу шы ның көр кем дік әле-
мін бі рік ті ріп тұрғaн ортaқ сaрын ды бaйқaймыз. 
Ол – қоғaмдaғы әйел дің ор ны мен мaқсaты 
турaлы өз жү ре гі нен кес те лі ойлaрын aстaрлaп 
жет кі зу ге де ген ұм ты лыс. Есі мі қaзір гі ке зең де-
гі қaзaқ прозaсы ның сaхнaсындa өзін дік сaлмaғы 
бaр бел ді жaзу шы А. Ке мелбaевaның aлдың-
ғы қaтaрлы шығaрмaлaр ті зі мі не ‒ «Жaн иесі», 
«Қо ңырқaз», «Кү міс ине лер», «То был ғысaй», 
«Мaйя», «Ал мұрт», «Кос мос», «Делдaл», «Ағaш 
үй», «Ғибaдaт» туын дылaры ене ді. Мә се лен 
оның «Ал мұрт» әң гі ме сін де гі aлмұрт ‒ aстaрлы 
түр де aйт қaндa «Ғұ мыр aғaшы», мұндaғы aлмұрт 
– өмір дің сим во лындaй, ол миф тік aғaш ре тін-
де гі роль ді aтқaрып тұр. Жaзу шы ның меңзе ге ні 
– шынaйы өмір де гі aсыл aрмaндaр қaндaй қиын-
шы лық пен тaуқы мет торaбындa тұрсa дa оның 
же міс те рін aдaл ең бек пен те ріп жеу ке рек, aдaм 
жaны әрқaшaн із гі лік ке, тaзaлыққa, жы лу лыққa 
то лы дү ниелер ден тү зі ліп, мейір мен шуaқтaн, 
имaнды лықтaн бaстaу aлуы ке рек.

Сондaй із гі лік ті дә ріп тейт ін шуaқты шығaр-
мaлaрдың бір үл гі сі бо лып тaбылaтын «Қо ңыр 
қaз» әң гі ме сі құс бей не лі ке йіп кер дің көр кем 
aнт ро по ло гия лық ерек ше лі гі не aрнaлғaн туын-
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ды де се болaды. Шығaрмaның бaсты идеясы 
– aдaмның жaн жaлғыз ды ғы мә се ле сі. Жaзу шы 
aнaсы мен қы зы ның бaсындaғы қaсі ре ті нің емін 
қaрaпaйым өмір ден тысқaры нәр се ден із дей ді 
жә не оны aдaмдaр әле мі нен емес, құстaрдың әле-
мі нен тaбaды. Тaбиғaтынaн бaсқaлaрдaн ерек ше-
лен ген бүл дір шін қыз aдaм бaлaсы бе ре aлмaғaн 
жы лу лық ты құстaр ортaсынaн тaбaды.

Жaзу шы ның «Ағaш үй» әң гі ме сін де өң мен 
түс бі рі гіп, aстaсып ке те ді. Өң мен түс бі рі гуі − 
мис тикaлық ме зет тің жұмбaқ жaрaты лы сы, бұл 
− aвтор лық түп кі ой, мис тикaның өзін ше бір 
құ пиясы, сaн қaлтaрысқa, түр лі қaтпaрлaрғa то-
лы сыр лы дү ниесі. Жaзу шы өз туы н дылaрындa 
тaбиғaттың әсем кө рі ні сін тaмaшa бей не лей-
ді: «Көгaл иісі бұр қырaп, жaңбырдaн соң ғы иі-
сін дей жұпaр aңқи ды. Шырaйы жaлқын биік 
күн aспaндa бaлқып жaтaды. Адaм ұлaны ның 
дaмылдaп, жү ре гі мен тaғзым қылғaн тaмыр 
соғуынa үн дес кел се, aлaңсыз тaбиғaт жaны ел-
жі реп, қaйтa мүл ги ді» (Ке мелбaевa, 1997).

Жaзу шы шығaрмaлaрындa диaлогқa қaрa-
ғaндa мо но лог бaсымдaу тұрaды дa дрaмaлық 
шиеле ніс ке әке ліп со ғып жaтaтын дa кез де рі 
болaды. Ке йіп кер рухa ни ты ғы рыққa ті ре ліп, өз-
өзі нен кү йіп-пі сіп жaтaды. Оқиғa шиеле ніс уін ен 
гө рі те рең нен толғaну, ойлaну, ке йіп кер те бі ре ні сі, 
іш тей aрпaлы сы бaсым. Осылaр aрқы лы пси хо ло-
гия лық тaртыс кү ше йіп , ке йіп кер дің іш кі те бі ре-
ні сі шaрықтaп бaрып, жaн сы ры aшылaды. Бір те-
бір те ке йіп кер мі не зі нің іш кі сипaты дaми ды.

Құс әле мі ‒ жaзу шы туын дылaрында ғы 
өзек ті лейт мо тив, оның «Қо ңырқaз», «Ұя», 
«Қaрaтaмaқ» әң гі ме ле рі осы тaқы рып ты aшaды: 
«Жaзғы тұ ры құс ке лер де дaлaғa ел ге зек құстaр 
aлды мен ке ле ді. Соқпaлы, се кек құйыр шық те-
гін біт пе ген. Жер то ңы жі біп, өзен-көл дер ге 
сең жүр мес бұ рын мынaу шым шықтaр ұшып 
ке ліп, құйыр шы ғын сіл кі ле ме се қиын. Көп 
ұзaмaй көк мұз сө гі ле ді сондa. Көк Тәңі рі жы-
лы мық ты құс қaнaты мен жі бер ген ді хош кө ре-
ді. Көк тем ді қaптaғaн қaрa қaрғaлaр әкел мейді, 
шым шық құстaй шaпшaңдық олaрдa қaйдaн 
бол сын!» (Ке мелбaевa, 2014, «Ұлaн»). Жaзу-
шы ның «Қо ңырқaз» әң гі ме сі нің же лі сі aнaсы 
мен тaңғaжa йып  тә сіл мен құсқa aйнaлғaн нә-
зік жaнды қыз не гі зін де өр би ді. Бaсты ке йіп-
кер Қорлaнның aрқaсындa жaс ке зі нен құс тың 
бaлaпaны ні кін дей қaрaлa кіш ке не қaнaт пaйдa 
болaды. Ав тор осы қaсиет тер aрқы лы ке йіп кер-
дің aйнaлa қоршaғaн жaндaрдaн дaрaлы ғын, өз-
ге ше лі гін, жaн дү ниесі нің тaзaлы ғын пaш ет кен-
дей. Алaйдa Қорлaн aдaмдaрдың ке ле ке сі мен 
мaзaғынa, қорлa уынa ұшырaп, сол aуылдa «бү-

кір», «нaрботa», «өр кеш ті қыз» де ген aтaулaрғa 
ие болaды. Кө ңі лі қaлғaн бүл дір шін қыз жaстa-
йын aн aдaмдaрмен емес, құстaрмен сырлaс 
боп өсе ді. Ке йін нен оның Қо ңырқaз aтaнуы дa 
құстaрғa де ген ерек ше ықылaсынa, сүйіс пен ші-
лі гі не бaйлaныс ты еді. Жaзу шы бұл жер де құс ты 
көр кем дік шт рих ре тін де aлып, сол aрқы лы ке-
йіп кер дің рухa ни әле мі не те рең дей үңі ліп, әйел 
пси хо ло гиясы ның құ пиялaрын aшуғa ұм тылaды. 
Шығaрмa со ңындa Қо ңырқaздың қaнaтынa жaн 
бі тіп, ол aдaмдaр aрaсынaн қол үзіп, құстaр әле-
мі не мәң гі лік ке ұшып ке те ді. Оның не гіз гі се бе-
бі – тaсбaуыр боп бaрa жaтқaн aдaмдaр aрaсындa 
өзін жaтсы нуы, сі ңі се aлмaуы. «Қо ңырқaз өзі-
нің aдaмдaрдaн мүл де бе зі ніп суығaнын се зін ді. 
Мұр нынa тек көк aспaнның кез бе бұлттaры ның 
үл бі ре ген мaқпaл иісі ке ліп, со ны үз ді ге жұ тып, 
жел aйдaғaн мaқтa бұлттaрмен жaры сып, жер ме-
ке ні нен ұзaй бер ді. Ұйықтaсa тү сі нен шықпaй- 
т ын көл дер ді тaғы бір кө ру ге зaр» (Ке мелбaевa, 
2004: 96-106). Әң гі ме де гі өз ге ше тaғдыр иесі 
қaрaпaйым өмір ге жaт бол мыс – жұмбaқ құс-
тың aты мен бе рі ле ді. Қытaй жaзу шы сы Уaң Ани 
шығaрмaлaрын мұ қият оқып отырсaқ, дәл осы 
құ бы лыстaр ке ңі нен кө рі ніс тaпқaн. Мұндaй 
көр кем дік детaльдaр Уaң Ани дің «Мәң гі лік ке 
со зылғaн қaсі рет» ромaнындaғы ке йіп кер дің кі сі 
қо лынaн қaзa тaпқaн сә тін де жоғaрғы үйлер дің 
қaбaтынaн қaрaп тіл сіз куә гер болғaн кеп тер дің 
бұл қaсі рет ті кaртинaны үн сіз тaмaшaлaғaн сә тін 
шынaйы бей не лей ді.

Қос жaзу шы ның туын дылaры бел гі лі дә ре же-
де ұқсaстықтaр мен үн дес тік тер ге то лы: әйел дің 
қaзір гі тaңдaғы қоғaмдaғы ортaқ проб лемaтикaсы, 
әйел бaқы ты мен мұң-мұқтaждықтaры жә не оның 
бей не лен уін де гі ұлт тық формaлaр; бір дей сти лис-
тикaлық тә сіл дер дің пaйдaлa нуы, әсі ре сее aуызе-
кі – тұр мыс тық тіл дің, диaлог тә сіл дер дің мо-
лынaн қолдaны луы еке уіне де тән: мұндa өз ге ге 
ұқсaмaйт ын тaбиғaтынaн ерек ше жaрaтылғaн жә-
не со ны сынaн жaпa шек кен жaндaр бей не сі өмір 
сү ру құ қы ғын тaлaп ету ге тaлпынaды, мұндaй 
жaндaр қоршaғaн ортaның қaті гез ді гі не ұшырaп, 
жaны жaрaлaнып отырaды. Қaлaмгер aрулaр нә-
зік тір ші лік иесі ре тін де мұндaй проб лемaлaрды 
ерек ше зерт теу ге ұм тылaды: олaрдың то лыққaнды 
aдaм ре тін де қaлыптaспaғaн зaғип жaндaр не ме се 
қaлыптaн тыс бей не лер тaқы ры бын кө те ру әлеу-
мет тік aдaптaция мә се ле сі мен ты ғыз бaйлaныс ты.

Қос жaзу шы ның туын дылaрындa дa ортaлық 
орындa тұрғaн ұғым – бaқыт пен қaйғы. Әйел 
бaқы ты ның не гі зі не? Өмір сү ру де гі мaқсaты 
не де? Өмір дің мән-мaңы зы, мaзмұ ны не де? де-
ген сaуaлдaр өзі нен өзі өр біп, ке йіп кер лер ге 
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мaзa бер мейді, олaр әлем де бо лып өт кен aлaпaт 
оқиғaлaры ның не гіз гі се беп ке рі aдaм деп тa уып , 
әсі ре се әйел бол мыс-бі ті мін, жaн әле мін, іш кі 
дү ниесін зерт теу ге ден қо йып  қояды. Еке уіне 
де ортaқ нәр се ‒ aдaмтaну ғы лы мынa сол тұстa 
aйрықшa бе лең aлғaн әйел бей не сін aшып көр-
се ту. Сондaй-aқ қaйғы ны же ңіп, мұң ды сейіл-
ту үшін әйел қaндaй жол ды ұстaнғaны жөн 
де ген сaуaлдaрғa жaуaп із дей ді. Қaйғығa бaты-
рып, әйел жaнынa жaрa сaлып, сызaт тү сір ген 
жaндaрды жaзғырмaйды, aйуaнды ғын ке ші ру ге 
ты рысaды. Тіп ті не ше түр лі сұм дық ты көр сет-
кен қaты гез жaндaрдың қaте лік те рі не тү сі ніс-
тік пен қaрaп, әйел тaбиғaты ның құ ды ре тін пaш 
ете ді, қоғaмнaн, ер кек тің қaті гез ді гі нен тү ңіл-
ген әйел дер тaбиғaттың то сын дa мылқaу құ бы-
лы сы мен ғaнa сырлaсa aлaды жә не одaн жaуaп 
aлaды. Мұндaй тыл сым үйле сім дер дің ке йіп кер-
дің іш кі әле мі мен aстaсып ке те ті ні сондaй, көк-
жиек тен aтып ке ле жaтқaн күн ге қaрaй бет aлып 
бaрa жaтқaнынa оқырмaнды илaндырaды.

Ай гүл Ке мелбaевa мен Уaң Ани шы-
ғaрмaлaры әрaлуaн ұлт тық тұр мыс тір ші лік ті 
aйқындaйт ын түр лі әде би дәс түр лер де гі мә де ни 
құн ды лықтaрғa бaғыттaлғaн ер ек ше лік тер көз ге 
тү се ді. 

Қaзaқ-қытaй әде биетін де гі әйел дер шығaр-
мaшы лы ғы ның бaсы, қaлыптaсу, ке мел де ну 
ке зең де рін әде би aйнaлымғa тaяудa қо сылғaн 
мұрaлaрғa, бү гін гі тaндa жинaқтaлғaн де рек тер ге 
орaй зер де леу – бү гін гі күн нің тaлaбы. Төл әде-
биеті міз де гі пост мо дер нис тік сaрындa қaлaм тер-
бе ген жaзу шылaрдың шығaрмaлaрын қытaй жaзу-
шылaры ның туын дылaры мен сaлыс тырa оты рып 
зерт те ген әде биет ші лер, сын шылaр, ғaлымдaр, 
жaзу шылaр тaрaпынaн зерт тел ген ең бек тер өкі-
ніш ке орaй, әлі күн ге де йін  жоқ тың қaсы.

Дәс түр лер мен жaңа шыл дықтaр aрa сындaғы 
үн дес тік өнер ді бaйыту дың қaйнaр бұлaғы боп 
сaнaлaды. Дәс түр лер не гі зін де жaңaшыл идеялaр 
мен пaйымдaр, үр діс тер жaңғы рып, дaмып от ы-
рaды, бір тін деп жaңa дәс түр лер қaлыптaсaды.
Осылaйшa «рухa ни өр ке ниет тің» не гі зін құ-
рaйт ын көр кем шығaрмaшы лық дaмуын дaғы 
мирaсқор лық бaйлaныстaр өр біп отырaды. 
Уaң Ани мен А. Ке мелбaевaның дaры ны ‒ өз 
туын дылaрындa тек жaлaң түр де өт кен ке зең-
дер өкіл де рі нің же тіс тік те рін кө шір уін де емес, 
жaзу шылaр мә де ни дәс түр лер ді өз тaнымдaры 
aрқы лы олaрдың қaймaғын бұзбaй, ке рі сін ше, 
өзін дік пaйымдaры мен, көзқaрaстaры мен то лық-
ты рып жет кі зу ле рін де. 
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ҚА зАҚ-ТҮ РІК ТІЛ ДЕ РІН ДЕГІ ШЫЛАУ ЛАР ДЫҢ  
АУ ДАР МАДАҒЫ ҚЫз МЕТІ

Тіл де гі сөз дер ді түр лі семaнтикa-құ ры лым дық топтaрғa жік теу дің теория лық не гіз де рін 
қaрaсты рудa олaрдың мaғынaлaры мен мор фо ло гиялық бел гі ле рін, сөзжaсaмдық жә не сөз өз-
ге рім дік қaсиет те рін, сөй лем де гі синтaксис тік қыз ме тін aжырaтып aлу ке рек. Шылaулaр іш кі 
мaзмұндaры жaғынaн дa, формaлaры жaғынaн дa, сондaй-aқ сөз бен сөз дің, сөй лем мен сөй-
лем нің aрaлaрын бaйлaныс ты рып тұрaтын, өз aлдынa дер бес мaғынaсы жоқ, бірaқ өз ге то лық 
мaғынaлы сөз дер ге кө мек ші бо лып қыз мет aтқaрaтын сөз дер. Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaты тү рік 
жә не қaзaқ тіл де рін де гі шылaулaрдың жaсaлу жолдaрын қaрaстырa оты рып, олaрдың ерек ше лік-
те рі мен aйырмaшы лықтaрын aнықтaу aрқы лы aудaрмaдaғы қыз ме тін тaлдaу бо лып тaбылaды. 

Атaлмыш зерт теу бо йын шa тіл ғы лы мындaғы тілтaну шы ғaлымдaрдың пі кір ле рі әр түр-
лі болғaндықтaн, зерт теу лер дің бір қaтaры тіл дaму эво лю циясынa бaйлaныс ты кей бір пі кір 
көзқaрaстaры қaзір гі тіл дік жүйеге сәй кес ке ле бер мейді. Сон дықтaн мaқaлaдa қaзaқ-тү рік тіл-
де рін де гі шылaулaрдың ұқсaстықтaры мен aйырмaшы лықтaры мен қолдaнылуын  жә не оның 
aудaрмaдa бе рі лу мә се ле сі ке ңі нен тaлдaнaды. 

Түйін сөз дер: қaзaқ жә не тү рік тіл де рі, грaммaтикa, шылaу, шылaу түр ле рі.
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Function of postlogues of kazakh and turkish languages in translation

Determining the theoretical foundations of the structural and semantic classification of the lexical 
composition of a language, it is necessary to distinguish between their meaning and morphological 
indicators, word-building and changing properties, and also the syntactic structure of the sentence. 
Postpositions are service words that do not have a separate meaning from the position of internal con-
tent and external form, but which connect words and phrases. The purpose of the study is to study the 
postpositions of the Kazakh and Turkish languages from the standpoint of their formation, features and 
role in the translation process.

The opinions of scholars of linguistics on the problems of research are different. Therefore, some 
scientific views, depending on the evolution of language, have little in common with the current lan-
guage system. Therefore, the article has produced the maximum possible coverage of postpositions of 
the Kazakh and Turkish languages as service words, their common and distinctive features, peculiarities 
of use and problems of translation.

Key words: Kazakh and Turkish languages, grammar, postlogues, types of postlogues. 
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Фун кция пос лело гов ка зах ского и ту рец кого язы ков в переводе

При оп ре де ле нии теоре ти чес ких ос нов ст рук тур но-семaнти чес кой клaсси фикaции лек си-
чес ко го состaвa языкa необ хо ди мо рaзличaть их знaче ние и мор фо ло ги чес кие покaзaте ли, сло-
во обрaзующие и сло воиз ме няющие свой ствa, a тaкже синтaкси чес кую ст рук ту ру пред ло же ния. 
Пос ле логaми нaзывaют ся слу жеб ные словa, не имеющие от дель но го знaче ния с по зи ции внут-
рен не го со держa ния и внеш ней фор мы, но свя зывaющие меж ду со бой словa и сло во со четa-
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Қа зақ-тү рік тіл де рін дегі шылау лар дың ау дар мадағы қыз меті

ния. Цель исс ле довa ния – изу че ние пос ле ло гов кaзaхс ко го и ту рец ко го язы ков с по зи ции их 
обрaзовa ния, осо бен нос тей и ро ли в про цес се пе ре водa. 

Мне ния уче ных-линг вис тов нa проб лемaти ку исс ле довa ния рaзлич ны. Поэто му не ко то рые 
нaуч ные возз ре ния в зaви си мос ти от эво лю ции языкa имеют мaло об ще го с те ку щей язы ко вой 
сис те мой. Поэто му в стaтье произ ве ден мaксимaльно воз мож ный охвaт пос ле ло гов кaзaхс ко го 
и ту рец ко го язы ков в кaчест ве слу жеб ных слов, их об щие и от ли чи тель ные чер ты, осо бен нос ти 
упот реб ле ния и проб ле мы пе ре водa.

Клю че вые словa: кaзaхс кий и ту рец кий язы ки, грaммaтикa, пос ле ло ги, ви ды пос ле ло гов.

Тіл – aдaм aрaсындaғы қaрым-қaтынaс 
құрaлы. Тіл aрқы лы жер бе тін де гі сaн мыңдaғaн 
aдaмдaр өзaрa тү сі ні се ді, бaсқa бі реудің aйт-
қaнын, пі кі рін қaбылдaйды. Тіл дің нә ти же сін-
де не бір құн ды пі кір лер, өлең-жырлaр, мaржaн 
сөз дер ке йін гі ұрпaққa мұрa ре тін де, ес ке рт кіш 
ре тін де қaлaды. Тіл жоқ жер де aдaмдaрдың бір-
ле сіп жұ мыс іс теуі, қоғaмдық өн ді ріс тің қaй 
сaлaсын болсa дa ұйымдaсты руы, дaмы туы мүм-
кін емес. Ал тіл дің өзі қоғaм бaр жер де ғaнa 
өмір сү ре ді. Жер бе тін де гі әр бір хaлық әр түр лі 
тіл де сөй леп тү сі ні се ді. Әр тіл дің өзін дік тaри-
хы, грaммaтикaлық құ ры лы сы, лек сикaлық 
мaғынaсы т.б. ерек ше лік те рі болaды. Бір тіл-
мен бір тіл ұқсaс, туысқaн тіл бо лып кел се, ке-
рі сін ше бaсқa бір тіл мен мүл де ұқсaмaйт ын бо-
луы мүм кін. Әр хaлық тың ті лі бір-бі рі мен өзaрa 
бaйлaныс ты болaды, бір тіл екін ші бір тіл ге әсер 
етіп, со ның aрқaсындa өзaрa то лы ғып, түр ле-
ніп бa йып  отырaды. Әсі ре се өзaрa туыс тіл дер-
дің бір-бі рі не де ген әсе рі көп болaды, тіл дің 
дaмуынa, өр кен де уіне, өс уіне көп те ген ықпaл 
ете ді. Ондaй тіл дер дің қaтaрынa түр кі тіл де рі де 
жaтaды. Тіл-тіл дің өзaрa бір-бі рі мен бaйлaныс-
ты екі жaғы болaды. Оның бі рі тіл дің сөз дік, 
екін ші сі тілдің грaммaтикaлық жaқтaры болмaқ. 
Тіл дің бұл екі жaғы ның бір лі гі нен бір тұтaс тіл 
құрaлaды дa, aйт ылaтын ой тү сі нік ті бо лып, тіл 
нaғыз қaтынaс құрaлы бо лып қыз мет ете ді. Тіл-
дің сөз ді гі мен грaммaтикaлық құ ры лы сы ның өз 
жүйесі болaтындықтaн, тіл дің сөз ді гін Тіл бі лі-
мі нің лек си ко ло гия сaлaсы, aл грaммaтикaлық 
құ ры лы сын грaммaтикa сaлaсы қaрaстырaды. 
Тіл ғы лы мы ның бұл сaлaлaры ның зерт теу объек-
ті ле рі бaсқa болғaны мен, өзaрa бaйлaныстaры дa 
күш ті. Өйт ке ні, Тіл өз де рі нің зерт теу объек ті сі-
нің не гі зі етіп сөз ді aлaды. Яғ ни зерт теу ді же ке 
сөз дер ден бaстaйды.

Сөз де ге ні міз қы ры-сы ры мол, күр де лі тіл дік 
кaте го рия. Сөз дің мaғынaлық, ды быс тық, шы-
ғу төр кі ні, дaму тaри хы, қолдaны лу ерек ше лі гі, 
жaсaлу жо лы жә не бaсқa дa aлуaн түр лі жaқтaры 
болaды.

Қaзaқ ті лін де гі бaрлық сөз дер өзі нің 
мaғынaсынa жә не мор фо ло гиялық бел гі ле рі не 

қaрaй үш топқa бө лі не ді. Олaр aтaушы сөз дер, 
кө мек ші сөз дер, одaғaй сөз дер.

Атaушы сөз дер өз де рі не тән лек сикaлық 
тa, грaммaтикaлық тa мaғынaлaры бaр сөз-
дер. Атaушы сөз дер өз aлдынa сөй лем мү ше сі 
болa aлaды, бaсқa сөз дер мен әр aлуaн қaрым-
қaтынaсқa тү се aлaтын дер бес сөз дер.

Одaғaй сөз дер ешқaндaй ұғым ды біл дір мей-
т ін сөз дер. Олaр тек aдaмның әр түр лі кө ңіл-кү-
йін , се зі мін біл ді ру үшін қолдaнылaтын сөз дер.

Кө мек ші сөз дер же ке тұ рып, ешқaндaй 
мaғынaғa ие болмaйды. Тек aтaушы сөз дер aрқы-
лы жaсaлғaн мү ше нің құрaмынa кі ріп, сол мү ше-
лер ді өзaрa бaйлaныс ты ру қыз ме тін aтқaрaды.

Шылaу сөз дер мaғынa жә не сөй лем де гі қыз-
ме ті не қaрaй қaзaқ ті лін де сеп теу лік, де меулік 
жә не жaлғaулық шылaулaр бо лып үш топқa бө-
лі не ді:

А. Ысқaқов «Қaзaқ ті лі» aтты ең бе гін де 
шылaулaрғa мынaдaй aнықтaмa бе ре ді: «Сөз  бен 
сөз дің, сөй лем дер дің aрaлaрын бaйлaныс ты ру, 
құрaсты ру үшін қолдaнылaтын, өз де рі тір кес кен 
сөз де рі нің ұғымдaрынa әр қи лы реңк тер жaмaп, 
олaрғa ортaқтaсып, тұлғa жaғынaн тиянaқтaлғaн, 
лек сикa грaммaтикaлық мaғынaсы бaр сөз дер ді 
шылaулaр дей міз» (Ысқaқов, 1991. – 267 б.).

Тү рік ті лін де гі шылaулaрғa Ер гин Мухaррем 
«Тү рік ті лі» aтты ең бе гін де: «Шылaулaр 
мaғынaлaры жоқ, тек қaнa грaммaтикaлық қыз-
ме ті бaр, же ке тұ рып, ешқaндaй тү сі нік бе ре 
aлмaйды, aлaйдa бaсқa сөз дер мен қо сылғaндa 
ғaнa мaғынaғa ие болaды. Шылaулaрдың 
грaммaтикaлық қыз ме ті бaсқa сөз дер дің есім-
дер дің, етіс тік тер дің aрaсын бaйлaныс ты ру» дей 
оты рып, шылaулaрды үш топқa бөл ген:

Unlem edatları (одaғaй шылaулaр)
Baglama edatları (жaлғaулық ты шылaулaр)
Son cekım edatları (сеп теу лік шылaулaр) 

(Мухaрем, 2002. – 45 б.)
Тү рік жә не қaзaқ тіл де рін де гі шылaулaр. 

Шылaу сөз дер де ге ні міз іш кі мaзмұндaры 
жaғынaн дa, сырт қы формaлaры жaғынaн дa, 
сондaй-aқ, қыз мет те рі жaғынaн дa өз де рі нің 
бaстaпқы шыққaн төр кін де рі нен бір жолa қол 
үзіп, әрі осы aтaлғaн үш бел гі жө ні нен де дер бес-
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тік те рі нен aйыры лып, өз aлдынa кaте го рия бо лып 
қaлыптaсқaн сөз дер. Со ны мен бір ге жaлпы кө мек-
ші сөз дер то бынa не гіз гі ұйыт қы есе бін де қыз мет 
ете тін сөз дер. Шылaу сөз дер есім дер ге де, етіс-
тік тер ге де жaқындaспaй, өз aлдынa оқшaулaнып, 
же ке топ бо лып отырaды. Сол се беп тен бұл топқa, 
шылaу сөз дер ге aрнaйы тaлдaу жaсaлaды.

Тү рік ті лін де Нaжи мет тин Хaжиеми ног лу 
«Türk dilinde edatlar» aтты ең бе гін де шылaулaрды 
он топқa бө ліп қaрaстырaды (Хaжыеми ног лы, 
1992. – 57 б.). 

Çekim edatları (сеп теу лік шылaулaр)
Bağlama edatları (жaлғaулық шылaулaр)
Karşılaştırma edatları (сaлыс ты ру қыз ме тін де 

қолдaнылaтын шылaулaр)
Kuvvetlendirme edatları (де меулік шылaулaр)
Soru edatları (сұрaулық шылaулaр)
Çağırma edatları (шaқы ру шылaулaры)
Cevap edatları (жaуaп ре тін де қолдaнылaтын 

шылaулaр)
Ünlem edatları (одaғaйлaр)
Gösterme edatları (сіл теу шылaулaры)
Tekerrür edatları (қaйт aлaнып қолдaнылaтын 

шылaулaр)
Т. Бaнгуог лу шылaулaрды «Türkçenin grame-

ri» aтты ең бе гін де «takılar» деп aтaп, шылaулaрғa 
тө мен де гі дей aнықтaмa бе ре ді: «Есім сөз дер ден 
ке йін  ке ліп, сөй лем нің ішін де есім сөз дер ді бaсқa 
сөй лем мү ше ле рі мен бaйлaныс тырaтын сөз дер-
ге шылaулaр (тaкылaр) же ке тұрғaндa ешқaндaй 
мaғынaсы жоқ, тек екі сөз не ме се сөй лем нің 
aрaсындaғы бaйлaныс ты біл ді ру ге қaтысaды». 
(Бaнгуог лу, 2004, 36 б.)

Сеп теу лік шылaулaр (son çekim edatları). Өз 
aлдынa то лық лек сикaлық мaғынaсы жоқ, өз ге сөз-
дер ге тір ке сіп aйт ылғaндa, өзі нің aлдындaғы то лық 
мaғынaлы сөз дің бел гі лі сеп тік жaлғaулaрындa 
тұр уын  тaлaп ете тін шылaу сөз дер сеп теу лік 
шылaулaр (son çekim edatları) деп aтaлaды.

Бұл шылaулaр өзі нің aлдындaғы то лық 
мaғынaлы сөз дің aтaу, бaрыс, шы ғыс, кө мек-
тес сеп тік жaлғaулaры ның бі рін де ке ліп тұр-
уын  тaлaп ете ді. Яғ ни сол сеп тік жaлғaулaрдaғы 
сөз дер мен тір ке сіп қaнa aйт ылaды. Сол сөз дің 
мaғынaсынa жaңa грaммaтикaлық мaғынa үс тей-
ді. Сон дықтaн сеп теу лік тер қaй сеп тік те гі сөз бен 
қолдaнылуынa қaрaй aтaу сеп тік ті мең ге ре тін 
сеп теу лік тер, шы ғыс сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу-
лік тер, бaрыс сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер, 
кө мек тес сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер бо-
лып төрт топқa бө лі не ді.

Атaу сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер (Yalın 
halındekı kelımelerden sonra kullanılatın son çekım 
edatları)

Içın (үшін) сеп теу лі гі не гі зін де aтaу сеп тік 
формaсындaғы зaт есім дер мен, қи мыл aтaулaры-
мен, есім дік тер мен, есім ше лер мен тір ке сіп 
жұмсaлaды дa, олaрғa кө бі не се се беп, мaқсaт, 
aрнaу мaғынaлaрын біл ді ре ді. Мысaлы: «Мен 
жaзбaймын өлең ді ер мек үшін, Жоқ бaрды, ер-
те гі ні тер мек үшін» жолдaрындa екі рет қaйт a-
лaнып, қолдaнылғaн «үшін» сө зі нің мaғынaсы 
бaсқa сөз дер ден өз ге ше. Бaсқa сөз дер дің «мен, 
жaзбaймын, өлең ді, ер мек, жоқ бaрды, ер те гі ні, 
тер мек» әрқaйсы сы ның то лық мaғынaсы бaр, тү-
сі нік ті, aл үшін сө зін же ке aлып қaрaсaқ ешқaндaй 
мaғынa бер мейді. Тек ер мек, тер мек сө зі мен тір-
ке сіп aйтылу aрқы лы ол сөз дер ге мaқсaт, се беп ті 
aңғaртaтын грaммaтикaлық мaғынa жaсaп тұр. 
Мысaлдaр: Vatan içın ateşe gırö yanmazsın (Отaн 
үшін отқa түс, күй мей сің).

Gibi (сияқ ты) сеп теу лі гі сөй лем де зaт есім-
мен тір ке сіп, қолдaнылaды дa не гі зін де ұқсaту 
мaғынaсын біл ді ре ді. Мысaлы: Arslan gıbı 
adamsın (Арыстaн сияқ ты aдaмсың). 

Бaрыс сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер 
(Yönelme halındekı kelımelerden sonra kullanılan 
son çekım edatları)

Ше йін , де йін  сеп теу лі гі зaт есім ге, есім-
дік ке, сaн есім ге тір ке сіп, не гі зін де мез гіл дің я 
ме кен нің бел гі лі бір aрaлық ше гін, қaтынaсын 
біл ді ре ді. Мысaлы: Şehıre kadar atla, ondan sonar 
arabayla gıdeceğız (Қaлaғa де йін  aтпен, одaн соң 
мaшинaмен жү ре міз).

Шы ғыс сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер 
(Çıkma halındekı kelımelerden sonra kullanılan son 
çekım edatlar) 

Beri (бе рі) сеп теу лі гі не гі зін де мез гіл дік шек тің 
бaстaлуынa, кей де тұтaс қaмтылуынa бaйлaныс ты 
ұғым ды біл ді ре ді де, кө бі не се мез гіл aтaулaрынa, 
есім дік тер ге тір ке сіп, уaқыт тың я мер зім нің 
бaстaлу ше гін біл ді ре ді. Мысaлы: Dünden berı kar 
yağıyor (Ке ше ден бе рі қaр жa уып  тұр). Ikı saatten 
berı sızı beklıyor (Екі сaғaттaн бе рі сіз ді кү ту де).

Önce (бұ рын) сеп теу лі гі бел гі лі бір aмaлдың я 
оқиғaның не ме се оқиғaның aлдын aлa болуын  біл-
ді ру үшін қолдaнылaды. Bızden önce burada bırısı 
oturmuş (Біз ден бұ рын мұндa бі реу тұрғaн екен).

Sonra (соң, ке йін ) сеп теу лі гі зaт есім ге, мез-
гіл aтaулaрынa, есім дік тер ге тір ке сіп, бел гі лі бір 
фaкті нің со ңынaн болaтын ме кен дік не ме се мез-
гіл дік ұғым ды біл ді ру үшін қыз мет ете ді жә не 
соң, aртынaн сөз де рі мен мaғынaлaс бо лып ке ле-
ді. Мысaлы: O adamdan sonra boz ıçerıye gırdık 
(Ол aдaмнaн ке йін  біз іш ке кір дік).

Кө мек тес сеп тік ті мең ге ре тін сеп теу лік тер 
(Vasıta halındekı kelımelerden sonra kullanılan son 
çekım edatları) 
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Қа зақ-тү рік тіл де рін дегі шылау лар дың ау дар мадағы қыз меті

İle (бір ге, мен, пен), birlikte (қaтaр). Бұлaр 
өзaрa мaғынaлaс сеп теу лік тер. Олaр бел гі лі 
бір іс-әре кет тің бaсқa бір әре кет пен қaбaттaсa, 
жaрысa жaсaлуын  aңғaртaды. Мысaлы: Ав то-
бус пен Ыстaнбулғa кет тім (Otobüsle Istanbul’a 
gittim). 

Тү рік ті лін де тәуел дік жaлғa уын aн ке йін  ке-
ле тін тө мен де гі дей сеп теу лік шылaулaр болaды:

-ım, -ıçın, -ın ıçın; 
-ımız, -ıçın, -ınız ıçın;
-ım gıbı, -ın gıbı;
-ımız gıbı, -ınız gıbı. Мысaлы: Мұ ны мaшинa 

үшін aлдым. Bunu arabam ıçın aldım. 
Bağlama edatları (Жaлғaулық шылaулaр). 

Жәй сөй лем де гі бі рыңғaй мү ше лер дің не ме-
се құрмaлaс сөй лем ге ен ген жәй сөй лем дер-
дің aрaсын бaйлaныс ты ру үшін қолдaнылaтын 
шылaулaрдың тү рі не жaлғaулық шылaу (Bağlama 
edatları) дей ді.

А. Ысқaқов «Қaзір гі қaзaқ ті лі» aтты ең бе-
гін де жaлғaулықтaрғa мынaдaй aнықтaмa бе-
ре ді: «Жaлғaулықтaр дер бес лек сикaлық мa-
ғынaлaры де рек сіз ден ген, бірaқ өз де рі не тән 
ерек ше семaнтикaлық мaғынaлaры мен aбс трaкт 
грaммaтикaлық қыз мет те рі бaр шылaу сөз дер. 
Жaлғaулықтaр өзaрa тең бі рыңғaй сөз дер мен 
сөз тір кес тер дің, сөй лем дер дің aрaлaрындaғы әр-
қи лы қaтынaстaрды біл ді ре ді» (Ысқaқов, 1991. 
– 64 б.).

Жaлғaулықтaр сaлaлaс құрмaлaс сөй лем-
дер дің құрaмындaғы жәй сөй лем дер ді де өзaрa 
бaйлaныс тырaды жә не олaрдың aрaқaтынaстaрын 
біл ді ру дің қыз ме тін aтқaрaды. Мысaлы: Ол әл сі-
реп, кө зін бірaз жұ мып жaтты дa, қaйт aдaн кө зін 
aшты. (Ol baygın halde gözlerını bıraz kapatty da 
tekrar gözlerını açtı). 

М. Серғaлиев «жaлғaулықтaр бі рыңғaй 
мү ше лер дің не ме се сaлaлaс құрмaлaстың 
сыңaрлaрын әр түр лі мaғынaлық қaтынaстa 
бaйлaныс тырaды» деп жaлғaулықтaрғa тү сі-
нік те ме бе ре оты рып, тө мен де гі дей жік тейді 
(Серғaлиев, 1991. – 57 б.). 

Ыңғaйлaстық қaтынaсты біл ді ре тін жaл-
ғaулықтaр;

Қaрсы лық ты қaтынaсты біл ді ре тін жaл ғaу-
лықтaр;

Тaлғaулық ты қaтынaсты біл ді ре тін жaлғaу-
лықтaр;

Шaрт тық қaтынaсты біл ді ре тін жaлғaу-
лықтaр.

Kuvvetlendirme edatları (Де меулік шылaулaр). 
Де меулік шылaу деп өз де рі тір ке се тін сөз дер ге 
әр қи лы қо сымшa реңк тер жaмaйт ын сөз дер ді 
aйт aмыз. Өз aлдынa же ке тұрғaндa то лық лек-

сикaлық мaғынaсы болмaсa дa, өз ге сөз дер мен 
тір ке се aйт ылғaндa, өзі нің aлдындaғы сөз дің 
лек сикaлық жә не грaммaтикaлық мaғынaсын 
aз дa болсa дә лел деп, тиянaқтaп тұрaтын 
шылaулaрдың бір тү рі де меулік шылaулaр 
(kuvvetlendirme edatları) деп aтaлaды.

Де меулік шылaулaрды Ысқaқов (Ысқaқов, 
1991. – 106 б.) «Қaзaқ ті лі» aтты ең бе гін де же-
ті топқa бө ліп қaрaстырғaн болсa, С.М. Исaев 
де меулік шылaулaрды не гіз гі сөз ге (сөй лем ге) 
үс тейт ін мaғынaсынa қaрaй, aлты топқa бө ліп 
қaрaстырғaн (С. Исaев, 2006. – 139 б.).

1. Soru edatlari (сұрaулық де меулік тер) -мa, 
-ме, -бa, -бе, -пa, -пе, -шa, -ше; 

2. Kuvvetlendirme edatlari (кү шейт кіш де-
меулік тер) -aқ, -aу, -өй, -әсі ре се, -дa, -де, -тa, -те.

Кү шейт кіш де меулік тер тө менде гі дей іш тей 
бө лі не ді: 

Шек тік де меулік тер: -ғaнa, -қaнa, -тек, -кей де;
Болжaмдық де меулік тер: -мыс (-міс), -кей де 

(-aу); 
Бо лым сыз дық не ме се қaрсы мән ді сaлыс ты-

ру де меулік те рі: -тү гіл, -тұр сын, -тұрмaқ;
Нaқтылaу де меулік те рі: -қой, -ғой, -ды, -ді, 

-ты, -ті.
Лек сикa грaммaтикaлық жaғынaн де меулік 

шылaулaр: сұрaулық, шек тік, шaқты лық, кү-
шейт кіш, болжaмдық, бо лым сыз дық де меулік-
тер бо лып бө лі не ді.

С. Исaев де меулік тер ге мынaдaй aнықтaмa 
бе ре ді: «Де меулік тер сөз ге я сөй лем ге кү шейту, 
те жеу, шек теу, сұрaу, божaмдық, кү мән сияқ ты 
қо сымшa мaғынa үс тей ді. Бірaқ сеп теу лік пен 
жaлғaулықтaр сияқ ты сөз дер ді де, сөй лем дер ді де 
бaйлaныс тырa aлмaйды». (Исaев, 2006. – 37 б.).

И. Еюу бог лы өз зерт те у ең бе гін де со ңынaн 
ке ле тін шылaулaр, бұлaр сөз дер дің, сөй лем-
дер дің со ңынaн ке ліп, олaрды aлдың ғы не ме се 
соң ғы сөй лем дер мен бaйлaныс ты рып отырaтын 
шылaулaр де меулік шылaулaр деп aтaп көр сет-
кен (И. Еюу бог лы, 2002. – 45 б.). 

Де меулік шылaулaр -dahi, da, ise, ki, bile, de-
gil яғ ни, -ғой, -қой, -қaнa, -ғaнa, -мa, -ме, -бa, -бе, 
-пa, -пе, -шa, -ше, -aқ, -ой, -aу, -ды, -ді. Мысaлы: 
Bu hayat daha kac yil devam edecek. (Бұл өмір 
тaғы не ше жыл жaлғaсaды). Son fikrimi de soyle-
dim (Соң ғы пі кі рім ді де aйт тым).

Қaзaқ ті лін де гі де меулік шылaулaр, яғ ни 
сұрaулық, нaқты лық, кү шейт кіш шылaулaр тү рік 
ті лін де өз aлдынa же ке қaрaсты рылaды. Тү рік ті-
лін де де меулік шылaулaр aлдың ғы сөй лем нің 
мaғынaсын кү шейт іп отырaды. Кү шейту мә нін 
бе ру үшін -da, -de, -dir, -dir (-қой, -ғой, -дa, -де) 
де меулі гі зaт есім мен, сын есім мен, есім дік жә не 
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кей бір үс теу сөз дер мен тір ке сіп, олaрғa әр түр лі 
кү шейт кіш мән үс тей ді.

Мысaлы: Yarın degıl bugun de gıdebılırız (Ер-
тең емес, бү гін де бaрсaқ болaды)

-da, -de (-дa, -де) күр де лі етіс тік тің 
құрaмындaғы не гіз гі етіс тік пен кө мек ші етіс-
тік тір кес тің aрaлы ғындa жұмсaлып, солaр 
aрқы лы aйт ылaтын іс-әре кет тің де тіп ті тез, де-
реу болғaнын біл ді ре ді. Мысaлы: Ме нің ен ді гі 
бaрaтын же рім дa йын  деп, те ңіз ге се кір дім де кет-
тім. Bu kitap da kayboldu (Бұл кітaп тa жоғaлды). 
Сен де бір кір піш дү ниеге ке ті гін тaп тa бaр 
қaлaн (Абaй). Ne gelırse yakınlardan gelır, ıyılık 
de, kotuluk de ... Не кел се де жaқындaрыңнaн ке-
ле ді, жaқсы лық тa жaмaндық тa).

-da, -de де меулік шылaу ре тін де қолдaнғaндa, 
тек бір ғaнa сөз ге қaтыс ты болaды дa, сол сөз-
ді өз ге сөз дер ден бө ліп кү шейту мә нін үс тей ді. 
Мысaлы: Ögrencılerle bırlıkte Ahmet de geldı.

-дa, -де (-da, -de) де меулік шылaуы кү шейт-
кіш мән ді біл ді ріп, де меулік болсa, ен ді бір де бі-
рыңғaй мү ше лер ді, сөй лем дер ді ыңғaйлaстырa 
бaйлaныс ты рып, жaлғaулық шылaу бо лып, 
қыз мет aтқaрaды. Мысaлы: Сен де бір кір піш 
дү ниеге ке ті гін тaп тa бaр қaлaн. Бұл сөй лем-
де «-de» шылaуы де меулік, «сен» сө зі не кү-
шейту мә нін үс теп тұрғaны мен оны бaсқa сөз бен 
бaйлaныс ты рып тұрғaн жоқ, aл «-тa» шылaуы 
жaлғaулық бо лып, «тaп» жә не «бaр» де ген бі-
рыңғaй бaяндaуыштaрды ыңғaйлaстық мән де 
бaйлaныст рып тұр. Sen de tugla dunya da eksigini 
bul dag it, insa et. 

-dir, -bir (-қой, -ғой) бұл де меулік тер же ке сөз-
дер мен сөз тір кес те рі нің мaғынaлaрын, сөй лем де 
aйт ылaтын ойды нaқтылaндырa, тұ жы рымдaй тү-
су үшін қолдaнылaды. Со ны мен қaтaр –бaр, -жоқ, 
-көп, -емес, -мол сияқ ты сөз дер мен де тір ке сіп, 
олaрғa тұ жы рымдaу мә нін үс тей ді. Мысaлы: Şım-
dı kolhoz vardıröevının bır tarafını verır. Қaзір кол-
хоз бaр ғой, үйі нің бір жaғын бе рер). 

-қой, -ғой де меулі гі есім дер ге, етіс тік тің 
aшық рaй формaсынa, кө сем ше ге, есім ше ге тір-
ке сіп, олaрдың мaғынaлaрынa нaқтылaу, тұ жы-
рымдaу, мaқұлдaу реңк те рін жaмaйды. 

Тү рік ті лін де гі шылaулaрдың бір тү рі сaлыс-
ты ру мә нін де гі шылaу (karşılaştırma-denkleştırme 
edatları). 

Сaлыс ты рылғaн не ме се сaлыс ты рып оты-
рып, бaйлaныс тырaды.

А. Дилaчaр “Atatürk ve Yazım” aтты ең бе-
гін де сaлыс ты ру мә нін де гі шылaу (karşılaştır-
ma denkleştırme edatları) деп бір ге қaрaстырғaн 
болсa (Дилaчaр, 1977. – 35 б.), про фес сор  
Ю. Гок нел ең бек те рі нің бі рін де те ңес ті ру мә нін-

де гі шылaулaр (denkleştırme edatları), сaлыс ты ру 
мә нін де гі шылaу (karşılaştırma denkleştırme edat-
ları) деп екі ге бө ліп қaрaстырaды (Ю. Гок нел, 
2012. – 87 б.) 

М. Ер гин те ңес ті ру мә нін де гі шылaулaрғa 
(denkleştırme edatları) мынaдaй aнықтaмa бе ре-
ді: «Бұл шылaулaр бір-бі рі не тең бо лып, бір-бі-
рі нің ор нындa қолдaнылa aлaтын екі сөз не ме се 
сөй лем нің aрaсын бaйлaныс ты рып, бір-бі рі мен 
сaлыс ты рылa қaрaсты рылaды». Бұл шылaулaр 
veya (не ме се), yahut ve yahut. Мысaлы: Elma 
veya armurt (aлмa не ме се aлмұрт). Ayaklarımnın 
altynda bır gun daha kaydıö yoksa ben bır yerlere 
mı gıdıyorum? (Ая ғым ның aстындa бір күн тaғы 
дa жыл жып кет ті не ме се мен бір жaққa бaрaмын 
бa?) Yahut televızyonu açıp veya şarkı söyleyece-
ğım (те ле ви зор ды қосaмын не ме се өлең aйт a-
мын). Şımdı de doğmayan çocuğuna veya hayattakı 
herkese ağlıyor (қaзір туылмaғaн бaлaсынa не ме-
се өмір де гі бaрлық aдaмдaрғa жылaйды). Acaba 
oğlum babası gıbı veya benım gıbı olur mu (Ме нің 
ұлым әке сі сияқ ты не ме се мен сияқ ты болaр ме 
екен?). Masmavı bır gök veya pırıl pırıl güneş (Көк 
aспaн не ме се жaрқырaғaн күн).

Сaлыс ты ру мә нін де гі шылaу (Karşılaştırma 
edatları) – сaлыс ты рылғaн екі не ме се одaн дa көп 
сөз не ме се сөй лем дер ді бір-бі рі мен тө мен де гі-
дей бaйлaныс тырaды: 

Қaзaқ ті лін де Тү рік ті лін де

 бірaқ тa Amma

 бірaқ Ama

 қaлaсaң ıster 

әрі...әрі hem .... hem

не... не ne .... ne

я...я ya.... ya

ке рек болсa gerek ... gerekse 

 
Мысaлдaр: ıster yaz, ıster yazma (қaлaсaң жaз, 

қaлaмaсaң жaзбa). Ne anneme gıdelım ne arkadaş-
lara (Не aнaмa не достaрымa бaрaйық).

Сұрaулық ты шылaу (soru edatları) деп же ке 
тұрғaндa еш мaғынaсы жоқ, тек сөй лем ішін де 
мaғынa жә не қыз ме ті бел гі лі болaтын сөз дер ге 
шылaу деп aтaлғaнынa қaрaғaндa тү рік ті лін де 
сөз бен сөз тaптaрынaн не ме се сөй лем дер ден 
бұ рын ке ліп, сұрaу ұғы мын біл ді ре тін сөз дер ді 
aтaйды. 

А. Гок сел өз зерт теу ле рін де сұрaулық ты 
шылaуғa мынaдaй aнықтaмa бе ре ді: «Сұрaу 
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Қа зақ-тү рік тіл де рін дегі шылау лар дың ау дар мадағы қыз меті

ұғы мын біл ді ріп, сұрaу үшін қолдaнылaтын 
шылaулaрғa сұрaулық ты шылaулaр дей міз. 
Сұрaулық ты шылaулaр өте aз. Оның не гіз гі ле-
рі не -hanı (-қaне), -neye (-не ге), -nasıl (-қaлaй), 
-neden (-не ден), -hangı (-қaйсы сы)» сын ды 
шылaулaр жaтaды, ‒ дей ді (Гок сел, 2005. – 25 б.). 

Қaзaқ ті лін де сұрaулық де меулік тер -мa, -ме, 
-бa, -бе, -пa, -пе де меулік те рі мә тін де гі қолдaны-
лу тәр ті бі не қaрaй әр қи лы грaммaтикaлық 
формaдaғы әр түр лі сөз дер мен тір ке се бе ре ді. 

-мa, -ме, -бa, -бе, -пa, -пе де меулік те рі хaт 
жә не сын есім дер мен, үс теулер мен, етіс тік 
рaйлaры мен жә не есім ше, кө сем ше формaлaры-
мен тір ке сіп қолдaнылa бе ре ді жә не тір ке се тін 
не гіз гі сөз дер жік тік жaлғaулaрындa, олaрғa тән 
бaсқa әр түр лі формaлaрдa тұрa бе ре ді. 

-мa, -ме, -бa, -бе, -пa, -пе шылaулaры сөй лем-
ге сұрaу мә нін үс теп, сұрaулы сөй лем жaсaудың 
бір жо лы болып тaбылaды дa, өзі тір кес кен сөз-
ден бө лек жaзылaды. 

-бa, -бе, -пa, -пе де ген бо лым сыз етіс тік 
жaсaйт ын жұрнaқпен ұқсaс ке ле ді. Бірaқ шылaу 
бө лек жaзылaды дa, бо лым сыз етіс тік жұрнaғы 
тү бір ге қо сы лып, бұй рық ты мaғынaны біл ді ріп, 
бір ге жaзылaды.

-ше де меулі гі әр қи лы сөз дер мен тір ке сіп, 
олaрғa сұрaулық мән бе ріп отырaды. Со ны мен 
қaтaр үне мі кө те рің кі ек пін мен ерек ше бө лі ніп 
aйт ылaды дa, оның сұрaулық мә ні де әл деқaйдa 
күш ті бо лып ке ле ді. 

Мaқaлaны қо ры тын дылaй ке ле, тү рік жә не 
қaзaқ тіл де рін де гі шылaулaрды қaрaстырa ке ле 
екі тіл де гі шылaулaрдың бaсты-бaсты ерек ше-
лік те рін aнықтaдық.

Бі рін ші ден тү рік жә не қaзaқ тіл де рі нің бір-
бі рі не ұқсaсты ғы, тіп ті бір-бі рін қaйт aлaуы екі 
тіл дің туыстaс, тaмы ры бір екен ді гін aйқын көр-
се тіп отыр. Әсі ре се сеп теу лік шылaулaрдың бір-
бі рі не өте ұқсaсты ғы бaйқaлып отыр. Ашы ғырaқ 
aйқындaйт ын болсaқ, бұл екі тіл де гі сеп теу лік 
шылaулaр өзі нің aлдындaғы то лық мaғынaлы 
сөз дің сеп тік жaлғaулaры ның бі рін де келуін  
тaлaп етіп тұр уын  aйт уғa болaды.

Атaу сеп тік ті мең ге ре тін шылaулaр (Yalin 
halinden gelen edatlar)

Бaрыс сеп тік ті мең ге ре тін шылaулaр 
(Yonelme halinden gelen edatlar)

Шы ғыс сеп тік ті мең ге ре тін шылaулaр (Cikma 
halinden gelen edatlar)

Кө мек тес сеп тік ті мең ге ре тін шылaулaр 
(Vasita halinden gelen edatlar)

Шылaулaрғa екі тіл де де, яғ ни қaзaқ жә не 
тү рік тіл де рін де бір дей aнықтaмa бе рі ле ді. Қaй 

тіл де болмaсын шылaулaр – сөз бен сөз дің, сөй-
лем мен сөй лем нің aрaлaрын бaйлaныс ты рып 
тұрaтын, өз ді гі нен дер бес мү ше болa aлмaй- 
т ын, бірaқ өз ге то лық мaғынaлы сөз дер ге кө-
мек ші бо лып қыз мет aтқaрaтын сөз дер бо лып 
тaбылaды. 

Шылaулaр іш кі мaзмұндaры жaғынaн дa, 
сондaй-aқ, қыз мет те рі жaғынaн дa өз де рі нің 
бaстaпқы шыққaн төр кін де рі нен де бір жолa қол 
үзіп, әрі осы aтaлғaн үш бел гі жө ні нен де дер-
бес тік те рі нен aйыры лып, өз aлдынa кaте го рия 
бо лып қaлыптaсқaн кө мек ші сөз дер.

Екін ші ден, тү рік жә не қaзaқ тіл де рі бір 
топқa, Орaл, Алтaй то бынa жaтaды. Бұл тіл-
дер жaлғaмaлы (aглю тинaтивті) болғaндықтaн, 
өте ұқсaс бо лып ке ле ді. Қaзaқ ті лін де жaлпы 
шылaулaрды сеп теу лік, жaлғaулық, де меулік деп 
үш топқa бөл се, тү рік ті лін де Н. Хaжыеми но лу 
шылaулaрды он топқa, aл Э.Мухaрем үш топқa 
бө ліп қaрaстырaды. 

Тү рік ті лін де гі одaғaй шылaулaр (unlem 
edatlari) қaзaқ ті лін де өзін ше бір сөз тaбы ре тін-
де же ке қaрaсты рылaды. Со ны мен бір ге қaзaқ 
ті лін де жaуaпты шылaу (cevap edatlari), шaқы ру 
мә нін де гі шылaулaр (cagirma edatlari), көр сет-
кіш ті шылaулaр (gosteris edatlari) жә не қaйт aлaу 
мә нін де гі шылaулaр (tekerrur edatlari) бо лып бө-
лін бейді.

Қaзaқ ті лін де гі шылaулaрдың бі рі де меулік 
шылaу өзі іш тей төрт топқa бө лі ніп қaрaсты-
рылaды:

Сұрaулық де меулік тер;
Кү шейт кіш де меулік тер;
Нaқтылaу де меулік тер;
Болжaмдық де меулік тер.
Ал тү рік ті лін де әрқaйсы сы же ке же ке шылaу 

ре тін де қaрaсты рылaды. Тү рік ті лін де cumle 
basi edatlari (сөй лем нің бaсындa қолдaнылaтын 
шылaулaр) тә різ ді шылaулaр қaзaқ ті лін де кез-
дес пей ді де се де болaды. Мысaлы: bak. bakalim 
сияқ ты. Осындaй aйырмaшы лықтaрдың бі рі, яғ-
ни қaзaқ ті лін де де фис (-) aрқы лы жaзылaтын 
шылaулaр. Олaр:

-aу, -aқ, -aй; -мыс, -міс; -ды, -ді, -ты, -ті.
Тү рік ті лін де де фис aрқы лы жaзылaтын 

шылaулaр кез дес пей ді. Бірaқ бұл тіл бі лі-
мін де, тіл грaммaтикaсындa үл кен aлшaқтық 
бaйқaлмaйды.

Жaлпы aйт қaндa, екі тіл де де, қaзaқ жә-
не тү рік тіл де рін де гі шылaулaрдың шылaулaр 
же ке тұ рып, сөй лем мү ше ле рі болa aлмaйт ын 
мaғынaсы жоқ сөз дер әрі олaр жік тел мей ді, сеп-
тел мей ді, көп тік жaлғa уын  aлмaйды. 
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Тема свободы женщины в литературе Египта в период после завоевания независимости

В статье рассматриваются особенности эволюции женских образов в прозаических 
произведениях в период после завоевания независимости. И именно в этот период со 
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Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі 
египеттік шығармалардан әйел образының дами 
түскенін байқауға болады. Жаңа заманда, Шығыс 

пен Батыс елдерінің арасындағы қатынас да-
мып, мәдени құндылықтар алмасуы орын алды. 
Тәуелсіздік алған тұстағы проблема – ежелгі 
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дәстүрлердің қалдығы мен қоғамдағы қайта 
құруға әдеби тұрғыдан мағына беру. Мұның 
барлығы қазіргі заманғы египеттік әңгімелер 
мен романдардағы кейіпкерлердің әлемге де-
ген көзқарасынан байқалады. Мысалға, Абд ар-
Рахман аш-Шарқауидің «Жер» романында ауыл-
дан шыққан жас қыз саяси-қоғамдық және этика 
мәселесін көтереді. Әрине әлі де надандықтан 
арыла қоймаған кейіпкерлер баршылық: бұрынғы 
феодал қызуқанды Ризқ («Жер» романы) 
әрқашан өзі әйелін таяқтың астына алады. «Ал 
сен, Ризқ, он жеті федданы бар, кооперативтің 
басшысынан бұрын, феллахсың!». Ол осы мінезі 
мен қылығын қай қоғамнан алған? Осыншама 
қаталдықты қалай ғана бойына сіңірді? (Кирпи-
ченко, 1980:65).

«Египеттік модернизмнің» белгілі өкілде-
рінің бірі Абд ар-Рахман әл-Хамиси (1920-1987) 
де неке және махаббат мәселесін көтерген: «Мен 
барлық қиыншылықтың артынан жалғыз ғана 
қолды көремін. Ол барлық жүректерге жара 
салған, бір-біріне жат жандарды некемен байла-
ныстыратын реакция қолы» (Ходжаева, 1975).

Абд ар-Рахман әл-Хамиси – белгілі египеттік 
новеллист, ақын, әдеби сыншы және қоғам 
қайраткері. Оның 10-нан астам әңгімелер 
жинағы бар. Ең танымалдары –  
(«Тереңдіктен», Каир, 1950),  («Біз 
өлмейміз», Бейрут, 1953),  («Отты 
алау», Каир, 1954). «Наима қайғым менің» но-
велласы орыс тіліне аударылып, 

 («Амина және басқа да әңгімелер») 
жинағына енгізілген. Әл-Хамисидің әңгімелері 
«Араб жазушыларының әңгімелері», «Египеттік 
19 әңгіме» (М., 1957), «Жер деген орын», 
«Қазіргі заманғы арабтық новелла», «Шығыстық 
новелла» (М., 1963) секілді жинақтар мен га-
зет-журналдарда орыс тілінде жарық көрген. 
Автордың ата-анасы ол үшін өмірлік үлгі тұтар 
некеде болған, алайда олар да айырылысып 
кетеді. Бұл туралы оның өзі жазып қалдырған 
бақытсыз балалық шағы туралы естеліктерде ай-
тылады. Ол өзінің анасымен (ұлты – жартылай 
француздық) тек бірнеше жыл өмір сүреді, оған 
тіпті көңіл бөле алмаған әкесі, өзге отбасының 
қамқорлығына береді. Осылай ата-ана махаб-
батынан айырылған оның және жүздеген басқа 
балалардың балалық шақтары өтеді: «Менің 
балалық шағым ана мен әке махаббатынан 
айырылған қараңғы әрі күңгірт сәттерге толы 
болатын» (Ходжаева, 1975). Өз шығармала рында 
әл-Хамиси әйел затын қызметші ретінде ғана 
көріп, оның бас бостандығын жоққа шығарған 
реакциялық салт-дәстүрге қарсы шығып, 

әйелдердің өз тағдырын өзі шешуін, білім 
алуға құқылы болуын жақтайды. Әл-Хамиси 
шығармашылығы адамзатқа деген махаббатпен 
көркемделген. 

 («Бұл қан кеппейді») әңгіме-
сінде әл-Хамиси ең жағымды кейіпкерлердің 
бірі шаруа әйел-ананың образын сомдайды. 
Алайда осы қарапайым ауыл әйелінің образы-
нан нағыз патриотизм мен өз Отанына деген 
үлкен сүйіспеншілік байқалады. Ол – сауатсыз, 
күнделікті газет оқымайды, радио тыңдамайды, 
саясаттан алыс тұлға. Бірақ ол египеттік жерді 
таптап, халықтың нанын жеп, жерін тартып 
алған шапқыншыларды бар жан-тәнімен жек 
көреді. Оған ұлының әлжуаздығы мен шешімге 
келмейтіндігі өте ауыр, сондықтан ол ұлын ана 
жүрегімен күрес жолына жетелейді. Әңгімеде 
әйелдің сипаты тек оның египеттік ауылдық 
жерлерде ғана қолданыста бар дәстүрлі көйлек 
киіп, қара орамал тартқандығымен көрсетіледі, 
шаруа әйел бейнесі тіптен жоқ. Шығармада 
кейіпкердің іс-әрекеттеріне басымдылық беріл-
ген. Оқырманға ерекше әсер ететіні – надан болса 
да даналығымен түстеніп, өз өміріне Отанының 
тәуелсіздігі үшін қиюға даяр әйелдің бейнесі. 

Әл-Хамиси – египеттік әйелдің бостандығы 
үшін күрескен тұлға. Бұл тақырыптағы новел-
лалардың ішінде жазушы әйел затының түңілуі 
секілді тақырыптарға ерекше мән береді. Әл-
Хамисидің айтуынша, бұл құбылыс – кездейсоқ 
емес және жеке тұлғалардың аморальдығының 
нәтижесі де емес. Өмірден ойсырай ұтылып, 
жеңілген әйел – жұмыссыздық пен кедейшілік, 
әділетсіздік пен тағдыр тәлкегінен азап шеккен 
жандардың арасындағы заңды құбылыс. Мы-
салы «Қос келбет» әңгімесінің кейіпкері Мад-
жиданы түнгі бордельдің бишісі болуға оның 
«тексіздігі» немесе «тумысынан бейімділігі» 
жетелемейді. Жападан жалғыз әрі сіңірі шыққан 
кедей бойжеткен Маджида жұмыс таппайды. 
Ақырында өмірден торығу мен мұқтаждық 
оны түнгі бордельдің бишісі болуға еріксіз 
мәжбүрлейді. Соған қарамастан, Маджида 
жан сұлулығы мен адал өмірге талпынып, 
ақырында өзі секілді кедейліктің дәмін татқан 
бозбалаға тұрмысқа шығады. Кейін күйеуі 
жұмысынан айырылған кезде, Маджиданы 
қинамас үшін, шын жүректен сүйсе де, айы-
рылысып кетеді. Бұдан кейінгі кезеңде Мад-
жида өз өміріндегі кемсітілген жағдайға на-
лиды. Ол жан-тәнімен жұмыс орны мен оған 
келушілерді жек көреді. 

Маджида образымен «Мен қалар едім...» 
әңгімесінің кейіпкері Уидад та тағдырлас.  



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №4 (83). 2017134

Тәуелсіз египет әдебиетіндегі әйел бостандығы тақырыбы

Шы ғарманың басында кейіпкердің әкесі көз жа-
нарынан айырылады. Сөйтіп, отбасы аз уақыт 
ішінде кедейленеді. Өзінен кейінгі бауырларын 
оқытып, бүкіл отбасын қамтамасыз ету үшін 
үйдің үлкені Уидад түнгі кабареге жұмысқа 
орналасуға мәжбүр болады. 

«Неджа...О, Неджа!» әңгімесінің кейіпкері 
қарапайым ауылдың бойжеткені Хусния «өзінің 
ойынша» сәтті тұрмыс құрады. Ол да барлығы 
секілді қуанышты әрі жайбырақат, бақытты 
өмір сүруді армандайды. Алайда ол өзін 
күткен ауыр тағдыр сынағынан беймәлім. Әл-
Хамиси әңгімені кульминациялық шиеленіспен 
аяқтайды. Барлығынан бұрын бұл некеге күйеу 
жігіттің шешесі қуанады, себебі ол құпия жұмыс 
атқаратын түнгі бордельдің иесі. Ол өз келініне 
пайда көзі ретінде қарап, лас ақшаны табудың 
жолына итермелейді. Автор әңгімені осылай 
аяқтайды, ал оқырман қауым кейіпкердің алдағы 
өміріне алаңдайды. 

Кедей қыз Набауйиа да арбап-арбау мен адам 
саудасының құрбаны. Ол өзін асырап алған өгей 
ананың арбауына түсіп қалады. Кезінде На-
бауйиа да Маджида секілді өзінің жеке өмірін, 
жеке жанұясын, адал жар, бала-шаға мен жеке 
отауын арман етеді, алайда оның сөз байласқан 
«жары» Набауйианы сүймейді, ол тіпті бой-
жеткен қыздардың саудасымен айна лы са тын 
топтың мүшесі болып шығады. Осылайша На-
бауйиа да кедейліктен зардап шеккен көптеген 
бақытсыз қыздардың біріне айналады. «Жолы 
болмаған әйел» образындағы ең сәтті шыққан 
кейіпкер – Набауйиа образы. Әл-Хамиси Наба-
уйиа портретін осылайша суреттейді: «Егерде 
сіздердің іштеріңізден кімде-кім арықша келген, 
қара торы, жүзінен нәзіктік сезілген көздері үлкен 
қызды көрсеңдер, сендер үшін ең қымбат затпен 
қарғыстаймын, оны маған көрсетіңдер – ол Наба-
уйиа». Егер М. Горький, А.И. Куприн секілді әлем 
классиктерінің шығармашылығындағы осындай 
кереағар кәсіппен айналысқан кейіпкерлердің 
мінез-құлқына үңілсек, барлығына тән бір 
қасиетті байқауға болады: шынайы тазалық 
пен өмір шындығынан өте алыс, олар өткені 
мен бүгінгісі үшін де ертегідей өмірді құрап 
тастаған. Олар әлі де болса адал жарды 
кездестіріп, жанұялы болуға үмітті. Өздері кере-
мет бір қиялдағы өмірге құштар. Набауйианың 
образынан да сол байқалады: бойжеткен от-
басы мен үй туралы ойға батады: «Ол мені өзі 
де өзгелер секілді қарапайым қыз екендігіне 
сендіргісі келеді. Мен қарсы болмадым, себебі 
мен оның өзін осылайша өтірікпенен қорғауға 
тырысатындықтан білетінмін» (Ходжаева, 1975). 

Набауйиа – жер астында, лас пен қараңғылықта 
жарқыраған күнге талпынуды тоқтатпаған  
өмір гүлі. 

«Адам еті» әңгімесінде египеттік «лас» 
ортаның мәселелері одан әрі шиеленіскен. 
Сания – әлі жас, алайда, өмірде жеңіліске 
ұшыраған көше гүлі. Ол өмірден түпкілікті 
шаршаған, дұрыс шешім шығаруға әлсіз әрі 
моральдық тұрғыдан дайын емес. Әңгімеде жа-
зушы қоғамдағы мұндай ұят құбылысқа бей-
жай қараған жанды қатты сынайды. «Қоғамның 
ластығына көз жұма қарамаңдар, қайта барлығың 
да өзгелердің бірыңғай білім алып, бірыңғай 
тамақтанғанын, бірыңғай ар-намыстарының 
қор ғалғандығын қамтамасыз ету үшін бірігіп, 
көздеріңді ашыңдар» деп сынайды (Ходжаева, 
1975: 45).

Әл-Хамиси – египеттік «тереңнен» адам ба-
ласына тән мінезді көрсете алады. «Ана, егер 
де мен болмасам» атты әңгімесінде әл-Хамиси 
кейбір өмірден жығылған жандардың қоғамның 
жоғары сатысында адамдардан гөрі жақсы 
өмірге лайық екендігі сөз етіледі. Әңгіменің бас 
кейіпкері – көше гүлі, жалғыз ғана мақсатпен 
өмір сүреді, ол – қызын лайықты тәрбиелеп, өзі 
дәмін татқан қарабет өмірден аулақ ету. Әңгіме 
сол әйелдің қызының тәубесі формасында 
жазылған. Шығармадан оқырманның көз алды-
на ана образы – дөрекі боянған, келбетімен қоса 
өзін-өзі ұстауы ерсілеу қартаң әйел елестейді. 
Алайда бұл әйелдің артында – мейірімге толы 
ана жүрегі жасырылған. Оның жалғыз жана-
шыры, мақтанышы, өзі армандаған пәк әрі 
өнегелі өмірдің шындыққа жанасуы – қызына 
ғана байланысты болған дық тан, ана жүрегі оған 
жамандық атаулыдан аулақ болуына барлық 
жағдайды туғызуға тырысады. Сонымен қатар 
тіпті өз өмірінен барынша аулақ ұстауға тыры-
сады. 

Йусуф Идрис (1927-1992) – қысқа әңгіме 
жанрындағы шығармалардың шебері. Египеттік 
әдебиеттанушы Шукри Аййад жазушы туралы: 
«Оның  әңгімелері терең мән-мағынасы мен қайран 
қалдырады және олар ешқандай қиындықсыз 
жазылғанға ұқсайды. Сырт көзге жазушы тама-
ша баяндаушылар жанұясында дүниеге келіп, 
олардың шеберлігін, сөйлеуді үйреніп жүрген 
уақытта меңгерген секілді. Ол 1927 жылы аш-
Шарқийа провинция сындағы әл-Бейрум ауы-
лында дүниеге келген. Ал 1951 жылы Каир 
университетінің медицина факультетін бітіріп, 
Каирдегі ең көне әл-Қаср әл-Айни ауруханасын-
да дәрігерлік қызмет атқарған. Кейін каирлік 
муниципалитетте денсаулық сақтау инспекто-
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ры болған. 1959 жылы ол «Әл-Джумхурийа» 
газетіне журналистік қызметке ауысады. Ал 1970 
жылдан бастап «әл-Ахрам» газетінде қызмет 
істейді. Идрис әңгімелерін студенттік кезден 
бастап жазған. Оның «Ең арзан түндер» деген 
атпен жарық көрген бірінші жинағы 1954 жылы 
жазылды. Идристің шығармалары қатарында 
9 әңгімелер жинағы, «Ақшыл жүзді» деген ро-
маны және 7 пьеса, соңғысы «Күлегеш» 1983 
жылы жарық көрген, сонымен қатар бірнеше 
повестері бар. «Кешкі марш» әңгімесі «Со-
лай емес пе?» (1957) жинағынан «Автобуста» 
және «Көктегі Манна» шығармалары «Ар-ұят 
сұрағы» жинағынан, «Қасірет тілі» – дәл сол 
атаудағы жинақтан, «Жүк тасушы» әңгімесі 
«Ұрпақтар үйі» (1971) жинағынан алынып, бас-
аяғы 30-ға жуық әңгімесі мен әйгілі «Күнә» атты 
повесі орыс тіліне аударылған. Автор адамдар 
өмірін суреттеу үшін, қарапайым жағдайларды 
мысалға алады: басына бір тәрелке бәліш ұстай, 
кішкене қыз жолдан өтпекші («Көзқарас»). 
Мұндай көріністерді Каирдың әрбір бұрышынан 
көруге болады. Бірақ оның ауладағы доп қуалай 
ойнаған балаларға қараған көз жанарынан, оның 
балалық шағының лайықты өтпей, бала болу 
құқығынан айырылғанын байқауға болады. 
Қарапайым заттарға деген көзқарас, тіпті доп 
ойнына, кішкене қыздың әлеуметтік психология-
сын, қоршаған ортаға, өмірге бағыныштылығын 
көрсетеді. «Махаббат хикаясы» – жұмысшы ор-
тадан шыққан жандар туралы шығарма. Хамза 
мен Фаузия – Идрис шығармасында қалай өмір 
сүру керектігін білетін жалғыз ғана кейіпкерлері. 
Мұндай жандар Египетте сирек кездеседі. Фа-
узия – танымал араб тілі мұғалімінің қызы, 
өзі де ұстаз. Фаузияның әкесі «қызын жұмыс 
істетеді екен» деген туыстарының қатал сыны-
нан қорықпайды. Бұл – египеттік жастардың 
ең жақсы қасиеттерін көрсететін реалистік 
шығарма. Бірақ Фаузияға берілген бостандық 
– египеттік қоғамда сирек кездесетін жайт. По-
весть бастан-аяқ махаббат сезіміне, Хамза мен 
Фаузияның Отанға, білім-ғылымға, адам бала-
сына деген махаббат тақырыбына арналған. 

«Күнә» повесінде Й. Идрис «күнәнің» мо-
ральдық мәнін зерттейді. Дәстүрлі түсінік тер-
ге сәйкес, ғасырлар бойы египеттік қоғамның 
рухани өмірінің бір бөлігі ретінде өзгеріссіз 
қалған «харам» және «халал» заттардың бө-
лінуі ең үлкен қателік емес пе? – осы сұраққа 
тоқталады. Повестің сюжеттік негізі – жалда-
малы жұмысшылар тобынан шыққан Азизаның 
өзінің шақалағын өлімге қиып, күнәға батуы 
және соған байланысты сот шешімі. Азизаның 

бар өмірі науқас күйеуі мен үш баласын 
бағып-қағып, оларға азық іздеумен өтеді. Бірақ 
қатал өмір Азизаны әйелдік нәзіктіктен ай-
ыра алмады. Мүмкін сол себепті де күйеуіне 
бір үзім нан іздеп жан ұшырған сәтте кездес-
кен дөрекі жас жігіт Мұхаммад Амарейнге 
қарсылық танытпаған болса керек. Кейін Ази-
за өзін күнәһар санайды, оны ар-ұят қысады, 
ал жүктілігі мен қайғысын құдайдың қаһары 
ретінде қабылдайды. Бірақ Азизаның бойындағы 
ең өткір сезім – масқара боламын деген мәңгілік 
қорқыныш. Себебі барлығы да оның дімкәс 
күйеуі «кіші қызы Зубейда туылғаннан кейін, 
бірде-бір рет жақындаспағанын» білетін. Міне, 
дәл осы қорқыныш сезімі Азизаны өз сәбиін 
өлтіруге итермелейді. Жалпы, Азизаның тра-
гедиялық тағдырына қарамастан, повесть қа - 
раңғылық әсерін қалдырмайды. Алайда, Ази-
заның науқасы және оның жан түршігерлік өлімі 
ауыл тұрғындарының аяныш сезімін тудыра-
ды. Шығарма барысында, ауыл тұрғындары 
науқас Азизаға бірігіп қамқорлық жасайды, 
ал олардың Азизаны басқару шы ның көзінен 
аулаққа тығу әрекеті өзіндік адами қасиеттер мен 
ниеттестіктерін көрсетеді. Повестен біз шаруа 
әйел өмірінің жан түршігерлік ахуалын көреміз. 

«Ұрпақтар үйі» (1971) әңгімесі символикалық 
тұрғыда жазылған. Неке жүзігі үнсіз келісім 
бойынша ананың қолынан оның үш үлкен 
қызының қолдарына өтіп отырады. Ал олар 
аналарымен оның жас күйеуі соқыр шейхты 
«бөліседі». Жүзік – бұл тұста, арсыз істің барлық 
қатысушыларын біріктіретін символ кепілдігі. 
Шейх өзін, осылайша, ақтап алады: «Тек көру 
қабілеті ғана күдікті секемділікке әкеледі, ал ол 
көру қабілетіннен айырылған дықтан, ешқашан 
сенімді бола алмайды. Ол – зағип. Зағипта күнә 
жоқ». Бірақ әңгіме «Мүмкін зағипта да күнә бар 
шығар?» деген сұрақпен аяқталады. 

«Автобуста» новелласында Йусуф Идрис 
қанағатсыздықты әшкерелейді. Мұнда тіпті бір-
бірінен сырт кейпі бойынша да әр түрлі, екі топ 
бар: жастар – бозбала мен бойжеткен, екеуі де 
таза әрі жасқаншақ, ал екінші топ – аяқтарына 
нық тұрған қою түсті костюм киіп, галстук 
таққан салиқалы азаматтар. Олар мойындарын 
созып, лас күлкімен бір бұрыштан ғана ыза-
лана, ашына кінәсіз таныстықты бақылайды. 
Оларды бойжеткендер мүлде қызықтырмайды: 
«ол.... өз қыздарынан да жас, оны көңілдес қыла 
алмайсың» (Идрис, 1957) Осылайша египеттік 
әдебиетте Йусуф Идирис өз пікірін қалдырды. 
Оның шығармашылығы XX ғасырдың II жар-
тысындағы египеттік қоғамдағы ең өзекті, 
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ең көкейкесті мәселелер мен египеттік әйел 
бейнесін қамтиды. 

Нагиб Махфуз (1911-2006) – Нобель сыйлығы 
ұсынылған египеттік романист. Оның маңызды 
қасиеті – өткірлік сезімі (Акбарова, 2001: 26). 
Нагиб Махфуз 1911 жылы Каирде шенеунік от-
басында дүниеге келіп, Каир университетінде 
философия мен әдебиет саласынан білім алып, 
1934 жылы оны тәмамдаған. 1972 жылға дейін 
алдымен министрлікте, кейін өнерге байланыс-
ты цензура Бюросының, кино өнеріне қолдау 
фондының директоры, ақырында – Мәдениет 
Министрлігінің мәдени мәселелер жөніндегі 
кеңесші ретінде мемлекеттік қызметтер атқарған. 
Египеттік көзқарас бойынша Нагиб Махфуз 
либералдық бағыт алған автор, сондықтан 
да оның кітаптары көптің көңілінен шыға 
қоймайды. 1994 жылы жазушыны қасақана суық 
қарумен шабуылдап, оны ауыр жарақаттайды. 
Осы оқиғадан соң, Махфуздың денсаулығы күрт 
нашарлайды, бірақ ол соған қарамастан жазу-
ын жалғастырды. 2006 жылы шілдеде Махфуз 
ауруханаға түсіп, дүниеден кеткен күніне дейін 
ауруханадан сыртқа аттап баспайды. Махфуз 
2006 жылдың 29 тамызында көз жұмады. Оның 
шығармаларында дәстүрлі ұлттық байлық 
байыпты түрде суреттелген. Өзінің алғашқы 
шығармаларын «әл-Маджалла әл-джадида» жур-
налында бастырады. Ал новеллаларының бірінші 
жинағын («Есуастықтың лебі») 1938 жылы ба-
сып шығарды. Оның артынан романтикалық 
және перғауындар билік еткен кезеңге арналған 
тарихи романдар көбейді. 1950 жылдардың 
соңында «Каир трилогиясы»  

 басып шығарылғаннан 
кейін Махфуз прозасы еуропалық деңгейде мой-
ындалды. Каирлық үш ұрпақтың өмірін суреттей 
отырып, автор Египет тарихындағы қоғамдық 
және саяси оқиғаларды көрсетеді. 1960 жыл-
дары Махфуз шығармашылығында өзгерістер 
пайда болады. Ол кішігірім әңгімелерге көңіл 
бөліп, символикаға мол орын береді. Қоғамның 
эволюциялық жолмен дамуының әсерінен пай-
да болған, өзін жалғыз әрі тастанды сезінетін 
адамның азабы мен уайымы мына шығармаларда 
көрініс табады: «Ұры мен ит» (1961), «Алла-
дан түскен жарық» (1963), «Бөдене және күз» 
(1964), «Жол» (1964), «Мүсәпір» (1965), «Ніл 
бойындағы әңгіме» (1966), «Қара мысық тавер-
насы» (1968), «Бал айы» (1971). Жалпы алғанда, 
Махфуз 50 шақты роман мен повесть, 100-ге тар-
та әңгіме жазған. Жазушының соңғы кітабы 2005 
жылы жарық көрді: ол өлімнен кейінгі өмір ту-
ралы «Жетінші аспан» атты әңгімесінің жинағы 

еді. Ол 1988 жылы «бүкіл адамзат үшін маңызға 
ие, реализм мен араб әңгімесінің күрделілігі» 
үшін әдебиет саласында Нобель сыйлығын 
жеңіп алды. 

Н. Махфуздың Египеттің заманауи өміріне 
бет бұрған, шынайы өмірлік жағдайлар бүге-
шүгесіне дейін қамтылған «Жаңа Каир» 
(1945) атты шығармасындағы сегіз романнан 
тұтас «Каирлық цикл» ашылады. Бұл циклдің 
кейіпкерлерінің шынайылығы, суреттелуі өте 
жоғары дәрежеде болса керек, оқырман қауым 
оларды шынайы өмірдегі тұлғалар ретінде 
қабылдайды. Мысалы, Гамалийеда назар 
аударарлық жер ретінде әл-Мидаққ атты тар 
көшені алады. Осы көшедегі наубайхана, кофе-
хана және романның жас кейіпкері Хамиданың 
үйі орналасқан «әл-Мидаққ тар көшесінде» 
романның сюжеті іске асады. Махфуздың 
кейіпкері, соның ішінде Хамида да күдіктеніп, 
өмірден баз кешіп, берілуі мүмкін, алайда соған 
қарамастан бақыт пен әділдікке бұрынғысынша 
ұмтыла береді (Махфуз, 1990). Романның сюжеті 
II дүниежүзілік соғыс жылдарымен тұстас келеді. 
Соғыс жетім қыз Халида мен кедей шаштараз 
бозбала Аббас Хилуа арасындағы трагедиялық 
махаббаттың себепшісі болады. Аббас Хамидаға 
үйленуді армандайды, алайда оның жалақысы Ха-
мида түгілі өзіне де жетпейді. Ол ақша табу үшін 
ағылшын лагеріне кетеді, ал Хамидаға оның ора-
луын күтуге тура келеді. Аббастың елде болмаған 
кезінде, Хамида ағылшындық және америкалық 
әскерилерін тірі тауармен қамтамасыз ететін 
делдалдың тұзағына ілінеді. Ал, Аббас Каирге 
оралған кезінде Хамиданы араққа сылқия тойған 
ағылшын жауынгерлері ортасынан кездестіреді. 
Кездесу трагедиялық тұрғыда орын алады: жау-
ынгерлер Аббасты өлгенше сабайды. Осы тұста, 
біз қайтадан жетімдігі, кедейлігі үшін кінәсіз, 
тіптен қорғансыз қыздың бейнесін көреміз. Ол 
тағы да сыртқы әлемге тәуелді, өмірі шартталған 
күйінде қалған. Мидаққ тар көшесі – бұл 
соғыс жылдарында египет қоғамы тап болған 
тығырықтың көрінісі. 

«Бейн әл-Қасрейн» (1956-1957) романының 
сюжеті I және II дүниежүзілік соғыс жылда-
рына сәйкес келеді. Бұл – сол кездегі египеттік 
отбасының хроникасы (Махфуз, 1990: 10). Абд 
әл-Джауад – отағасы, Амина болса, таңның 
атысы кештің батысы еңбектенген, күйеуіне 
толықтай берілген «тірі жан». Оны көршілері 
«еңбекқор ара» деп бекер атамаса керек. 25 
жылдық зайыптық өмірде Амина тек бірнеше 
рет қана көшеге шыққан, соның өзінде күйеуімен 
бірге ата-анасына барып қайтқан. Бірақ бірде ол 
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батылдық танытып, көшеге жалғыз өзі шығады. 
Нәтижесінде жанжал туады. Егер де оған ба-
лалар мен туыстары араша түспесе, Джауад 
Аминамен айырылысып кетер еді. Міне, Абд 
әл-Джауад осындай салт-дәстүрлерді қатаң 
ұстанатын нағыз мұсылман. Бірақ бұл – тек сырт 
көзге ғана алдамшы келбет. Отағасының доста-
ры оның жайын жақсы біледі: оның бірнеше 
көңілдесі бар, ал кешкі уақытын мейрамханалар 
мен ойын-сауық үйлерінде өткізеді. Джауадтың 
тұңғыш ұлы Йасин әкесінің ізін қуған, тіпті одан 
озық әрекет етеді. Ол әйелін үйден қуып шығып, 
орнына жеңіл жүрісті қызды ертіп келеді. Бірақ 
романда барлығынан ерекше, Аминаның об-
разымен тұстас басқа да әйел образы бар. Ол 
– Йасиннің ұлы Ахмед сүйіп қалған журнал 
редакциясының секретары – Сусан Хамад. Су-
сан образы – араб әдебиетіндегі тәуелсіз өмір 
сүретін бірен-саран әйел образдарының бірі. 
Орта мектепті бітірген соң, оқуды ары қарай 
жалғастыру мүмкіндігі жоқ Сусан өздігінен 
білім алып, әлемдік әдебиетті сүйсіне оқиды, 
классик жазушылардың шығармашылығына қы - 
зығады. Ол – прогрессивтік жастар ұйымында 
танымалдылыққа ие. Бұл тұста, автордың 
мақсаты Сусанды жаңа, тәуелсіз және демо-
кратиялық Египеттің символы ретінде көрсету 
болатын. Ахмед пен Сусан бір-біріне ғашық еді. 
Алайда Ахмедтің туыстары оның қарапайым 
жұмысшының қызымен некелесуіне қарсы 
шығады. Бірақ Ахмед қалай да Сусанге үйленіп, 
өз ортасымен қатынасты үзеді. Романда сенти-
менталды көңіл-күй элементтері жоқ, керісінше, 
онда юморға толы элементтер көрініс тапқан 
әдеби тілде жазылған. Бұл оптимистік бағыт 
сол кезеңдегі Египет пен аз да болса ілгерілей 
бастаған қоғамдағы әйел орнына тікелей бай-
ланысты. Француз жазушысы Жак Жомье 
«Бейн әл-Қасрейн» трилогиясы туралы: «Бұл 
египеттіктер романдардың ішінде мен оқыған ең 
үздігі», – дейді. 

«Ұйқы» әңгімесінде кафеде терең ұйқыға 
кетіп, тіпті көмекке шақырған айқайға да 
оянбаған бозбала бейнеленген. Оны көмекке 
шақырған өзінің сүйіктісі еді. Бойжеткен көше 
бойы өзіне ұсыныс жасаған жігіттен қашқан. 
Алайда жәбірлеуші жігіт оған келіспегендігі 
үшін пышақ сұғып, көшенің қақ ортасында 
өлтіреді. Осы сәтте терең ұйқыдағы бозбала да 
жан қиналысын бастан кешіреді. Автор әңгімені 
осы бозбаланың сөзімен аяқтайды: «Маған 
ұйқыға батып, көп-көп уақыт ұйықтау керек. 
Ұйқы – мәңгілікке» (Thornton, 2004). Ұйқы – ол 
автор қатал сынға алған көптеген адамдардың 

жай-күйі. Өзіңнің өмірлік құндылықтарыңды 
ұмытып, өмірдегі барлық маңызды нәрселерден 
«ұйықтап қалуға» болады, соның ішінде симво-
лы әйелдер болып табылатын махаббат сезімі 
де бар. 

Суналла Ибрагим, туралы сөз қылсақ, 
оның негізгі мамандығы – журналист. «За-
тун» романының авторы. «Затун» романының 
жаңалығы – алғаш рет баяндаушы мен негізгі 
кейіпкер бір-біріне керағар. Онымен қоймай 
романның басты кейіпкері – ең қарапайым 
қатардағы египеттік әйел, үш баланың анасы, 
адал зайып. Оны журналистикамен байланыс- 
тыратыны – бір газеттің архивінде қызмет 
етуі. Алайда оның «тұлға», «болмыс», «өздік» 
мағыналарын білдіретін ерекше есімі оны 
қарапайым жеке тұлға емес, бүкіл елдің ұлттық 
қасиеттері жинақталған «Египет тұлғасы» де-
ген атаққа лайықты етеді. Анонимді баяндау-
шы білімпаз автордың қызметін атқарып, 
кейіпкердің өмірінің барлық қырын, уайы-
мын, үмітін, тіпті жыныстық өмірін оқырманға 
әділ баяндайды. Затунның күйеуі, балалары, 
жұмыстастары, көршілері, өзінің таныстарына 
Александрия провинциясына барып қайтуы, Еу-
ропадан келген туысқанын күтіп алуы – барлығы 
да XX ғасырдың соңындағы Египеттік пейілдің 
бірден-бір көрінісі.

Роман кейіпкері мен күйеуі үйге қызметші 
ұстауға, ұлдарын ағылшындық мектепке оқытуға 
қауқарлы египеттік қоғам табынан шыққан. Бірақ 
Затун мен Абд әл-Маджид өздерінің кейбір та-
ныстары мен туыстары секілді жарнамалан- 
ған сәнді жиһаз, түсқағаз және сантехни-
ка ауыстыруға жағдайлары келмейді. Алысқа 
бармай-ақ, Абд әл-Маджид Затунның алдында 
қаншама мақтанғанымен ойға алған «кәсіпкерлік» 
жобаның бір де бірін іске асыра алмайды, тіпті 
«20 фунтты 5000 айналдыра алмайды». Ол тіпті 
өзі қызмет атқаратын банктен қысқа мерзімді іс-
сапарға да бара алмаған. Көптеген таныстары 
бірнеше реттен ұсынған қулықты іске асыруға 
мезгілсіз адалдық кедергі келтіреді. Әрқашан 
алдынан шығатын сәтсіздік пен қырсықтан Абд 
әл-Маджид күннен күнге тақуалыққа бет алып, 
әйелін хиджаб киюге еріксіз мәжбүрлейді.

Ибалы Затун да заман ағымына ілесіп, 
жарнамаланғандай стандарт бойынша өмір 
сүріп, жаңа үлгідегі тұрмыстық техника, кера-
микалық плитка, «фюме» түсті әйнектерді са-
тып алғысы келеді. Бірақ тәлім-тәрбие, тәртіп, 
өз кезегінде мейірбандылық та бұл тілектердің 
күлін көкке ұшырады. Мүмкін мұның себебі 
мейірімді әрі көңілшек Затунның революционер 
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Гамаль Абд ан-Насердың қызы болғандығына 
байланысты шығар. Себебі әкесі оны барлық 
адамдар «дініне, ұлты мен ұлысына, әлеуметтік 
жағдайына, шеніне қарамастан, өзара тең» деп 
тәрбиелеген. 

Бірақ Суналла Ибрагимнің Насер режиміне 
өзінің ерекше есебі болған секілді. Айты-
лып отырған кезеңді бағалауда, рухтың дегра-
дациясы ерекше сынға алынады. Бірақ бас-
ты кейіпкер қарапайым күнделікті дүкенде 
алданатынына, мемлекеттік мекемелерде өзінің 
«тұтыну шы лық құқығын қорғау кезінде» (БАҚ 
«азаматтық парыз» деп санайтын заттардың 
бірі) кемсітуге ұшырауына қарамастан адам ба-
ласына, адами қасиеттерге үмітпен қарайды. 
Өзі қызмет атқаратын архивте «әділдік» тұр-
ғысынан шешімі, сөз бастағанда, өзінің жаңа 
өмірге, БАҚ жарнамалаған өмірге бет бұрған 
қызметтестерінен кемсіту естігеніне қарамастан 
Затун адамзатқа шын жүрегімен сенеді. 

Затун қамқорына алатын алғашқы зат – 
балалардың денсаулығы. Ол отбасын табиғи әрі 
пайдалы өніммен тамақтандыруға тырысады. 
Кейіпкердің дұрыс тамақтануға бағытталған 
күресі, өнімдерді таңдау және сатып алу, 
оны дайындау, ұқыпты жасалған кулинарлық 
рецепттердің барлығы да келешек үшін күресті 
айқындайды. Импортталған ет пен тауық етінен 
көңілі қалған Затун енді тек жергілікті египеттік 
өнімді ғана тұтынуға шешім қабылдайды. Бірде 
туған күнге әкелінген импортталған ақ шоко-
ладтан жасалған торт Затунның лоқсу сезімін 
тудырады. Келесі күні ол көрші дүңгіршіктен 
майшабақ сатып алады. Алайда үйге әкелінген 
майшабақ шіріген, заттаңба желімденген 
белгі болып шығады. Ас бөлмедегі қолына 
«жергілікті» майшабақ ұстап, жылап отырған 
әйел бейнесі – символдық көпмағыналылықтың 
бір көрінісі. 

Суналла Ибрагимнің «Мына иіс барлық 
жерде» деп аталатын алғашқы романының 
кіріспесіне ірі египтеттік прозаик Й. Идрис 
шығарманы бағалауда өзінің басты кейіпкердің 
сыртқы ортаға көзқарасын суреттеуге нақты 
сөз таппағандығын айтты: «Бұл шеттену неме-
се жек көру, жоғалту сезімі, көтеріліс немесе 
ниеттестіктің жоғалуы емес» (Ибрагим, 1964).

С. Ибрагимнің соңғы романында да баян-
даушының өз еліне деген қарым-қатынас 
күрделілігін байқаймыз. Себебі роман барлық 
элементтерді – ата-анаға деген махаббаттан 
жек көрушілікке дейінгі сезімдерді қамтиды. 
Басты кейіпкер төккен көз жасы – ол кездес-
кен сәтсіздіктер мен әлсіздіктің жасы, алай-

да оның бастауы – өміршең, сүйіспеншілікке 
толы жан. Оның ішкі жан дүниесі жоғары иде-
алдарды жоққа шығарады, тек тұтынушылық 
құндылықтар мен өмір белесіндегі сәттіліктер 
ғана жеңіске жетеді. 

Тақырыптық тұрғыдан Египеттегі 1950 жыл-
дардың соңы мен 1970 жылдардың басындағы 
тұрмыстық дәстүрге баса назар аударған 
прозалық шығармаларды ерекшелеуге бола-
ды. Әсіресе әйелдің қоғамдағы роліне көп 
көңіл бөлінеді. Әйел тақырыбы – египеттік Ра-
шад Рушдидің әңгімелерінің негізгі тақырыбы 
(«Әйелдік жарты»). Рашад Рушди диалог пен 
портреттік образдарды тұрмыстық көрініс 
арқылы сомдайды. Оның әңгімелеріне арабтық 
әдебиеттің өкілдерінде кездесетін күрделі сим-
волика тән (Thornton, 2004). «Әйелдік жарты» 
әңгімесінің сюжеті трамвайда орын алады, 
анықтап айтсақ, әйелдер жартысында, себебі сол 
уақытта транспортта әйелдер мен ерлерді бөлу 
орын алды.

Әйелдер аз уақыт ішінде бір-бірімен әң-
гімелесе бастайды. Ал олардың пікірлерін мұқият 
тыңдап отырып, әйел психологиясын, пробле-
маларынан хабарлы болуға болады. Мысалға, 
олардың бірі хиджабтағы әйел: «Үй? Әйелдер, 
қымбаттыларым менің. Алланың атымен ант 
етейін, еркексіз үй үй емес, құр төрт қабырға, 
бір сөзбен айтқанда, мазар іспеттес. Алла Тағала 
менің сөзімді естігендерді қарғамасын және 
күйеулерінен айыра көрмесін» (Рушди, 1982). 
Екінші бір әйел оған қарсы шығады: «Сонда, не-
мене, біз оларды сыйламаймыз ба, әлде оларға 
қызмет етпейміз бе? Баланы дүниеге әкеліп, 
отын тұтатып, ошақ қасында отыратын біз емес 
пе?». Бірақ хиджабтағы әйел бір нәрсені еске 
алғандай ұзақ ойланып барып «Кешкі уақытта 
балконда бірге отырып, сен өзіңнің жүрегіңдегі 
сырды, ол өзіндегі сырды айтады, керемет 
қой...» дейді. Кейін барлығы анықталады: «Ол 
осыдан 7 ай бұрын Рамазан айында ажырасу 
туралы құжаттың қолына тигенін» есіне алады. 
Әңгіме осылайша аяқталады: «Кондуктор сигнал 
береді, сөйтіп вагон қозғалады...». Ол өзі ғана 
әйелдерге арналған жартыда қалады». Ол қолдау 
мен қолдаушыға зәру, бірақ күйеуінің өзін өзгеге 
айырбастағанына көндігуі тиіс. Автор ешбір 
сентименталды көркемдеусіз, шынайы лық-
пен бір ғана египеттік азаматшаның басындағы 
жағдаймен мыңдаған тағдырлас әйелдердің де 
өмірін көрсете білді. 

Мұхаммад Сидқи «Амина» атты шығар-
масында қарапайым отбасын бейнелейді. Ота- 
ғасы – қатардағы жұмысшы, кәсіподақ қозға-
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лысының белсенді мүшесі. Оның өзінің жол-
дастарының құқығы үшін жиі күреске шығуы 
жұмысынан айырылуға әкеліп соқтырады. Енді 
барлығы аяқталды ма дей бергенде, күйеуі 
түрмеге түсіп, Амина өзі күні-түні маңдай 
терімен тапқан ақшаға сатып алған сүйікті 
тамағын күйеуіне апарады. 

XX ғасырдағы египеттік прозада та-
лай әйел образы Египетті айқындайды. Тау-
фик әл-Хакимнің «Рухтың қайта оралуы» 
шығармасында сүйкімді әрі жас Санийа, Йахья 
Хаққидің «Умм Хашим шырағы» кедей әрі науқас 
Фатима ан-Набауийа, Нагиб Махфуздың «Ми-
рамар» шығармасындағы рухты, өз мақсатына 
ұмтылған Зухра сұлу, Йсуф Идристің «Жердегі 
комедия» пьесасындағы әлсіз, бақытсыз Қинана 
бейнелері – египеттік прозаиктер жасаған әйел 
образдарының барлығына тән бір қасиет бар 
– туған елге деген шексіз махаббат. Ұлттық 
сананың қалыптасуы барысындағы дәстүрлер 
Суналла Ибрагим шығармашылығында молы-
нан кездеседі (Сборник, 265-278). 

«Овчарка» атты эссесінде Сабри Муса екі 
әлем бар екендігіне – ерлер және әйелдер дікіне 
бөлінетіндігіне оқырманды алдын ала дайын-
дайды. Автор еуропалық әдеби мысалға жүгіне 
отырып, үйсіз иттің образын таңдап алған. 
Оқшаулануды басынан өткеріп, ол шөл дала-
дан, өзі армандаған, қарым-қатынас орнатуға 
тырысатын теңіз жағасына келді. Бірақ еркектің 
дөрекі әрі ашулы әрекеттерінен соң, оқшаулық 
пен жалғыздыққа, шөлге қайта оралуға мәжбүр 
(Рыжих, 2002:7). Бұл әңгімені ер адам жазса да, 
әйелдік ойлау жүйесімен жазған. 

Ханна аш-Шейхтың «Ыстық орын» эссе-
сінде көптеген арабтық «мұнайлы» елдерге тән 
жыныс бойынша бөлу көрсетілген, әңгімеде 
туысқандардың ара түсуінсіз әйел мен ер-
кек арасындағы қарым-қатынасына тыйым 
үшін құрбан болып жатырғандар көп. Бұл тек 
тұрмыста ғана емес, сонымен қатар ішкі жан-
дүниеге ішкі әсерін тигізіп, арман-мақсаттарды 
жоюда. 

Египеттегі 1960-70 жылдарда «жаңа толқын» 
әдебиетшілерінің ішінде әйел бостанды ғы та-
қырыбын қозғаған Мұхаммад Хафиз Раджаб-
ты ерекше атап өткеніміз жөн. Оның «Түкті 
саусақтар» әңгімесінде шынайы өмірлік сюжет 
берілген: үлкен ұлынан айырылған әйел (ұлы 
трамвай астына түсіп қаза болған) күйеуінен 
басқаға кетеді. Себебі қайғыдан қан жұтқан күйеуі 
оның бойынан әйелді көруді қояды. Әңгіме әйел 
сөмкесі мен әйелдің бірінші күйеуі туралы өзі 
айтқандай «қаңқадағы адамды» суреттеумен ба-

сталады. Егер бұл шығарманы Хайкалдың «Зай-
наб» повесімен салыстырсақ, онда әйел өзінің 
сезімдерін түсіндіре алмай тын, егер кейіпк ердің 
орнында Зайнаб болса, оған күйеуін басқаға ай-
ырбастау өзін-өзі өлтіргенмен тең болар еді. 

Новеллистиканың бүкіл египеттік әдебиеті 
секілді ұраны әрқашан жаңғырып, жаңарып оты-
ру болды. Өздерінің сентименталды және су-
реттеу элементтерін қолданбайтынын дәлелдей 
отырып, реализмнің «жаңа мектебі», 1950 
жылдар новеллистері өздерін «жаңа реалис-
тер» деп атайды. Ал, 1960 жылдарда әдебиет 
тағы да жаңарып, америкалық және египеттік 
новеллистиканың жаңа толқыны пайда бола-
ды. Бүкіләлемдік әдебиетке қатынасып, ондағы 
барлық өзгерістерді өзіне белгілі мөлшерде 
қолданып отырған египеттік әдебиет осы кез-
ден өзінің жаңа келбетін қалыптастыра баста-
ды. Әсіресе, жаңа композициялық құрылымды 
қолдана отырып, новеллистер «ХХ ғасыр 
әйелінің жай-күйін» көрсетуге тырысты. Жаңа-
ша формаға қамтылған акцент «жаңа толқын» 
жазушыларын 1950 жылдардағы басты міндеті 
әдебиеттегі идеялық-мазмұнды қалыптастыру 
болған «жаңа новеллистерден» айырмашы - 
лығы мол.

1950 жылдары Египетте әңгімеге өмірлік, 
тұрмыстық, тарихи, сатиралық, мұңлы, қара-
пайым, бірақ әрқашан да уақыт өлшемі бар 
әңгімелер, басынан соңына дейін бірізділікпен 
айтылады.

1950 жылдарға тән шығармалардың бірі 
(1961 жылы жазылса да) – Йусуф аш-Шарунидың 
«Шарбаты». Аш-Шарунидың шығармалары 
1940 жылдан бастап баспадан шығарылды, 1961 
жылы «Шарбат» әңгімесі «Кептеліс» және «Өмір 
қуанышы» жинақтарына енгізілген. Жинаққа 
аты берілген «Кептеліс» 1963 жылы жазылған. 
Екі әңгіме де орыс тіліне аударылған. Ата-ана-
сы қызметшілікке берген Шарбаттың мінезінің 
қайсарлығы соншалық ты, ол «үйде қызметші» 
болғысы келмейтінін ашық білдірді және оны 
ешкім райынан қайтара алмайды. Шығарманың 
ашық-жарқын көңіл-күйі бұрынғы қайғылы әрі 
сентимен талды жетім балалар мен қызметшілер 
туралы новеллистикадан ерекшелейді. 

Көңіл-күйді өзгерту 1950 жылдары әдебиетке 
келген барлық әдебиетшілер мен новеллистердің 
шығармашылығында орын алды. Мысалы, Су-
лайман Файад 1929 жылы Закарян қаласында 
дүниеге келген. Мұсылмандық әл-Азһар уни-
верситетін тамәмдаған. 1950 жылдардың со-
ңында әңгімелерін баспадан шығаруды бастаған. 
«Жаңа реалистер» дәстүріне сай, ол халық өмірі, 
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Тәуелсіз египет әдебиетіндегі әйел бостандығы тақырыбы

ауыр тұрмыс, еңбекке әйелдердің атсалысуы 
туралы жазады. Ол өзінің алғашқы жинағын 
«Шөлдедім, қыздар» (1961) деп атады. 

Алғашқы 2 сөз тойдың әнінде кездеседі. 
Бұд Файадта кеуіп қалған жер бетінің шағымы, 
халықтың өз өміріне шағынып, жақсырақ 
өмір туралы арманды айқындайды. Файадтың 
шығармаларының аяқталуы әрқашан трагедиялық, 
кейіпкерлері әрқашан пассивті келеді. Бірақ 
Файад египеттік әдебиетте сирек кездесетін ер-
кек мінезді, өз құқығы үшін күресетін әйел об-
раздарын өмірге әкелді. Жас шаруа қыз Набау-
ийа ауылындағы ең бай әрі ең күшті Мұхаммед 
қажымен тайталасып, оған қарсы шығады. Десе 
де Мұхаммед қажы өз жағына икемдеп алған 
ғашығы Рашадтың сатқындығына душар болады.  
1980 жылы Мұхаммед әл-Бусати ұлт-азаттық 

күрес және араб-израиль әскері тақырыбына 
көңіл бөле бастады. Ол қарапайым шаруаның, 
қарттар мен бозбалалардың ерлігінен, халық 
күшін байқағандығын жазады («Жол бойында»). 
Дәл сол ішкі рух, өмірін қараңғылық басқан, 
қайғыдан қан тұтып, күйеулерінен айырылған 
жесір әйелдерден де байқалады («Жесірлер»). Бас 
кейіпкерлерді Бусати өмірі бұрынғысынша ауыр 
әрі трагедиялық етеді. Бірақ автордың пікірінше, 
өмірдің қатал сындарына жалғыз адам емес, 
тағдырлас, арман-мақсаттары бағыттас адамдар 
тобы қарсы тұрады. Осылайша, автордың өзі 
бұдан моральды тұрғыда күш алады. 

Қорыта айтсақ, жаңа заман новеллистерінің 
назары әйелдің ішкі жан-дүниесіне, сезіміне ау-
дарылып, ол шығармада монологтар, ойлар фор-
масында жүзеге асты. 
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СУ БЕЙХAЙДЫҢ «ҚAзAҚ МӘ ДЕ НИЕТІ НІҢ ТAРИ ХЫ»  
КІТAБЫ НЫҢ ҚAзAҚ ТІ ЛІ НЕ AУДAРМAСЫНДAҒЫ ЛЕК СИКAЛЫҚ  
ЖӘ НЕ СТИ ЛИС ТИКAЛЫҚ СӘЙ КЕС ТІК ТЕР ДІҢ СИПAТТAМAСЫ 

Бе ріл ген мaқaлaдa «Қaзaқ мә де ниеті нің тaри хы» кітaбы ның қaзaқ ті лі не aудaрмaсындaғы лек-
сикaлық жә не сти лис тикaлық сәй кес тік тер дің жaлпы сипaттaмaсы тaлдaнғaн. Сондaй-aқ aудaрмa 
бaры сындa aудaрмaшы сәй кес тік тер тү рін қолдaнудa не ме се бaлaмaсыз бір лік тер ді aудaрудa 
қойылaтын тaлaптaр мен тү йін ді мә се ле лер көр се тіл ген.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa, түп нұсқa, мә тін, сәй кес тік, дыбыс тық aудaрмa, мән мә тін, тер мин.

Kanat G.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty city, Kazakhstan, e-mail: melody622@mail.ru, 

General characteristics of the lexical and stylistic translation matches the  
Kazakh language of the book “History of the Kazakh culture” Su Baihay

The article analyzes and compares the methods of translation of realities in the book Su-Beihay 
“History of Kazakh Culture” from Chinese into Kazakh. And also in the article problems and methods of 
translation, the problem of finding translation correspondences, namely lexical and stylistic correspon-
dences, difficulties in translating an artistic text into unrelated languages are considered.

Key words: translation, text, compliance, context, transliteration ,term.
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Общaя хaрaкте рис тикa лек си чес ких и сти лис ти чес ких соот ве тст вий пе ре водa  
нa кaзaхс кий язык кни ги «Ис то рия кaзaхс кой куль ту ры» Су Бейхaя

В стaтье дaет ся aнaлиз и срaвне ние ме то дов пе ре водa реaлий в кни ге Су Бихaя «Ис то рия 
кaзaхс кой куль ту ры» с китaйско го нa кaзaхс кий язык. А тaкже в стaтье рaсмaтривaют ся проб ле мы 
и ме то ды пе ре водa, проб лемa нaхож де ния пе ре вод чес ких соот ве тст вий, a имен но лек си чес ких 
и сти лис ти чес ких соот ве тст вий, труд нос ти пе ре водa ху до же ст вен но го текстa нa не ро дст вен ные 
языки. 

Клю че вые словa: пе ре вод, ори гинaл, текст, соот ве тст вие, трaнс ли терa ция, кон текст, тер мин.

Кі ріс пе
Қaзaқ хaлқы ның дәс түр лі мә де ниеті нің түп 

тaмы ры өте те рең де жaтыр. Қaзaқ мә де ниеті нің 
қaлыптaсып дaмығaн aймaғы осы ұлт тың бү гін-
гі ме ке ні, со ның тө ңі ре гі. Оның дә ле лі – aрхеоло-
гиялық, пa леоэт ногрaфия лық де рек тер. Біз дің 
же рі міз де ме кен де ген aнд ро нов тaйпaлaры ның 
қыш-құ мырaлaрындaғы ою-өр нек тер ке йін-
гі қaзaқтың бaу, бaсқұрлaрындaғы нa қыштaрғa 
ұқсaйды (Жaқы пов, 2008: 12). Анд ро нов-

тықтaрдың тaстaн сaлғaн үйле рі, шaруaшы лық құ-
ры лыстaры, құ дықтaры ке йін гі қaзaқтың осындaй 
құ ры лыстaрындa кө рі ніс тaпқaн. Одaн бер гі сaқ, 
ғұн, үй сін, қaңлы тaйпaлaры ның дa мә де ниет те-
рі нің қaзaқ дәс түр лі мә де ниеті нің қaлыптaсуынa 
әсе рі aз болмaғaн. Ер те ортaғaсырлaрдa бү гін гі 
Қaзaқстaн же рін жә не көр ші aймaқтaрды ме кен-
де ген тaзa түр кі лік эт ностaр жә не мем ле кет тер 
тұ сындa бү гін гі қaзaқ хaлқы дәс түр лі мә де ниеті-
нің, ті лі нің не гі зі қaлыптaсты. 
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Су Бейхaйдың «Қaзaқ мә де ниеті нің тaри хы» кітaбы ның қaзaқ ті лі не aудaрмaсындaғы лек сикaлық ...

Қaзaқ мә де ниетін, эт ногрaфия сын жә не aуыз 
әде биетін зерт теп, құн ды ең бек жaзғaн қытaй 
тaрих шы сы, эт ногрaф – Су Бейхaй. «Қaзaқ мә-
де ниеті нің тaри хы» сын ды кө лем ді зерт теу жұ-
мы сындa қaзaқ хaлқы ның туыс тық aтaулaрдың 
түр ле рі, сaлт-дәс түр ле рі, нaным-се нім де рі, 
ұлт тық рә сім дер ді өт кі зу дің жөн-жо сықтaры 
турaлы тaлдaулaры, ой-пі кір ле рі ұлт мә де ниеті-
нің жaғым ды жaқтaрын ерек ше aшып көр сет кен.

Су Бейхaйдың «Қaзaқтың мә де ниет тaри хы» 
aтты мо ногрaфиясы Қытaй елін де гі қaзaқ мә де-
ниеті не қaтыс ты жaзылғaн тұң ғыш мо ногрa фия, 
ондa қaзaқ ұл ты ның мә де ниеті ег жей-тег жейлі 
зерт те ліп жaзылғaн.

Қaзaқ ежел ден мaл шaруaшы лы ғы мен шұ-
ғылдaнғaн, көп мем ле кет тің тер ри то риясындa 
өмір сүр ген. Қaзaқ ұл ты ның бір бө лі мі 
Қытaйдың бaтыс сол түс ті гін ме кен етіп, сонaу 
бaйыр ғы сaқ дәуірі нен бaстaп өмір сү ріп ке-
ле ді. Қaзaқ ұл ты ер те ден бaстaп қaғaз бе тін де 
тaри хи де рек тер қaлдырғaн ел есеп те лі не ді. Су 
Бейхaйдың бұл кітaбы қaзaқ ұл ты ның фи ло-
со фия ғы лым-тех никa, ме ди цинa, ді ни се нім, 
әде биеті, му зыкaсы, би өне рі, ою сaлу өне рі т.б 
жaқтaғы же тіс тік тер мен тaпқыр лықтaрын жә-
не Қытaй хaлқы aрaсындaғы дос ты ғын жaқсы 
бaяндaп жaзғaн. Мо ногрaфиядa қaзaқ ұл ты-
ның мә де ниеті не қaтыс ты фо то су рет тер бе ріл-
ген. Бұл мо ногрaфия ның тө мен де гі дей тaри хи 
мaңы зы бaр:

Бі рін шіден, бұл мо ногрaфия қaзaқ ұл ты ның 
тaри хын жә не сaлт-дәс тү рін тү сін гі сі ке ле тін 
aдaмдaрғa ең не гіз гі мaте риaл болa aлaды; 

Екін ші ден, бaсқa ұлт aдaмдaры ның қaзaқтың 
мә де ниетін тү сін уіне ғы лы ми не гіз болaды;

Үшін ші ден, aтaлмыш мо ногрaфия қытaй 
елін де, тіп ті бү кіл дү ние жү зін де гі ғaлымдaрдың 
қaзaқтың мә де ниетін зерт теу ле рі не не гіз болaды;

 Төр тін ші ден, бaсқa дa көш пелі хaлықтaр мә-
де ниеті мен сaлыс ты рып зерт теу ге пaйдaлaнуынa 
болaды;

Бе сін ші ден, бұл мо ногрaфия aрқы лы көш-
пен ді лер мә де ниеті не де ген тaным ды те рең де ту-
ге болaды.

Қор тын дылaп aйт қaндa, «Қaзaқтың мә де-
ниет та ри хы» aтты мо ногрaфия қaзaқ хaлқы ның 
мә де ниет тaри хын зерт теу дең ге йін  биік тет кен 
ең бек бо лып тaбылaды. Өйт ке ні Су Бейхaй бұл 
мо ногрaфияны жaзудa елу жыл бойы із ден ген. 
Ол Тянь-Шaнь тaуы, Алтaй тaуы, Сaуыр тaуы, 
Тaрбaғaтaй тaуы, Бaбуық тaуы, Алaтaу сияқ ты 
қaзaқтaр өмір сүр ген дaлaны ке зіп, зерт теу жүр-
гіз ген. Әсі ре се, оның қaзaқтың эт но мә де ниетін 
те рең зерт теу ле рі ең бек тің ғы лы ми дең ге йін  кө-

те ре ті ні aнық. Бұл дa бaсқa ұлт зерт теу ші ле рі нен 
ерек ше лі гі бо лып тaбылaды.

Су Бейхaйдың ең бек те рі нің ішін де: «Хaн дәуі-
рін де гі үй сін турaлы жaзбaлaр» «Шыңжaңның 
сол түс тік жо лындaғы торғaуыт моң ғұлдaры ның 
қоғaмдық тaри хын зерт теу», «Бaтыс өңір дің 
тaри хи геогрaфиясы», «Қaзaқ ұл ты ның мә де-
ниет тaри хы», «Шыңжaңдaғы жaртaс су рет те-
рі», «Жі бек жо лы ның бо йын дaғы кү шән турaлы 
зерт теу лер» қaтaрлы мо ногрa фиялaры мен зерт-
теу мaқaлaлaры бaр (Алдaшевa, 2008: 21). 

«Қaзaқ мә де ниеті нің тaри хы» aтты кітaп 
1989 жы лы қытaй ті лін де бaспaдaн шықaн соң, 
бірaз жылдaр бойы aудaрылмaй кел ген. Атa 
жұртқa орaлғaн жaзу шы Тұр сынқaн Зә ке нұлы 
бұл ең бек ті қaзaқ ті лі не aудaрып, кітaп 2001 жы-
лы Алмaты қaлaсындa бaсы лып шығaды. 

 «Қaзaқ мә де ниеті нің тaри хы» aтты кітaпты 
2005 жы лы Қытaйдың Үрім ші қaлaсындa 
Асқaр Молдaшұлы жә не Құ сымaн Қaсы мұлы 
қaтaрлы aудaрмaшылaр қaйтa aудaрып, бaспaдaн 
шығaрaды. 

Аудaрмa ілі мі нің не гі зін сaлу шы ең бaсты 
кaте го риялaрдың бі рі – сти лис тикaлық, лек-
сикaлық aспек ті лер ге қaтыс ты aудaру тә сіл де рі 
жә не түр ле рі қос тіл де гі сәй кес тік тер ге ті ке лей 
қaтыс ты бо лып тaбылaды. Бір тіл ден екін ші тіл-
ге aудaрмa жaсaу бaры сындa сөз қо су, сөз тү-
сі ру, то лық ты ру, қысқaртылғaн aудaрмa, орын 
aуыс ты ру, сипaттaу aрқы лы aудaру, тұтaстaй 
өз гер ту сияқ ты трaнс формaциялaр, түп теп кел-
ген де, тәр жі мә жaсaлaтын тіл ден сәй кес ке ле-
тін бaлaмaлaр тaбуғa бaйлaныс ты. Тaбылғaннaн 
ке йін , қолдaнылaтын сәй кес тік тер aудaрмaның 
нә ти же сін, екін ші тіл де aлынғaн мә тін ді ер-
кін aудaрмa, жуықтaтылғaн aудaрмa, бaрa-бaр 
aудaрмa, сөз бе-сөз aудaрмa, икем дел ген aудaрмa 
жә не бaсқa дa aтaулaрмен бaғaлaуғa то лық мүм-
кін дік бе ре ді. 

Аудaрмa aдaм әре ке ті нің aрнaйы бір тү рі жә не 
же мі сі болғaндықтaн, ол ғы лы ми-тер ми но ло гия-
лық aнықтaуды қaжет ете ді. Аудaрмaшылaрдың 
өз де рі де «көр кем aудaрмa» ұғы мынa нaқты 
aнықтaмa бе ру ге қинaлaды. Кей бір aудaрмaшылaр 
«aудaрмa-түп нұсқaғa не гіз де ліп, түп нұсқaның 
бaсқa тіл де гі кө шір ме сі» бо лу ке рек де ген ой-пі кір 
aйт aды. Бaсқaшa aйт қaндa, aудaрмa түп нұсқaғa 
то лық сәй кес бо лу ке рек. Бұл aрaдa «сәй кес тік» 
де ген ұғымғa тоқтaлу ке рек деп ойлaймыз. Егер 
бір шығaрмa екі түр лі тіл де, екі түр лі мә де ни-
тaри хи жaғдaйдa өмір сүр се, ондa «сәй кес тік» тек 
шaрт ты түр де ғaнa болмaқ.

Отaндық ғaлым А. Алдaшевa: «Сәй кес тік – 
түп нұсқa мә тін нің тіл дік бір лік те рі не aудa-
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рылaтын тіл ден тaңдaлынaтын вaриaнттaрдың 
бі рі», – дей ке ле, сәй кес тік тің тaбиғaтынa 
мынaдaй aнықтaмa бе ре ді: «Ол то лық сәй кес тік 
бо луы мүм кін, бұл, әдет те, түп нұсқaдaғы сөз ге, 
сөз тір ке сі не екін ші тіл дің aрнaулы сөз дік те рін-
де бе ріл ген бaстaпқы мaғынaдaғы сөз де ген ді 
біл ді ре ді. Екі тіл де гі тіл дік бір лік тер мaғынaсы, 
функ ционaлды қолдaны сы жaғынaн то лық дә ре-
же де тұспa-тұс ке ле ді. Мұндaй тіл дік бір лік тер 
кон текс ке тәуел ді болмaйды, же ке, кон текс тен 
тыс тұрғaндa дa мaғынaлaры тұспa-тұс ке ле ді 
(Су Бейхaй, 2001: 29). 

Аудaрмa сәй кес ті гін сипaттaудa екі тіл де-
гі бір дең гей дің (лек сикaлық, фрaзеоло гиялық, 
грaммaтикaлық) бір лік те рі сәй кес ке ле ді. Алaйдa 
сөй ле нім дер тіл дің әр түр лі дең гейле рі нің не-
гі зін де құ рылaтындықтaн, aудaрмa про це сін де 
де түп нұсқaның бел гі лі бір бір лі гі aудaрмaдa 
қaндaй құрaлдaрмен бе рі ле тін ді гін aлдын aлa 
aнықтaу өте қиын.

Осы мә се ле ні нaқты зерт теу мaқсaтындa 
біз Қaзaқстaндa aудaрылғaн нұсқaның ішін де гі 
ішінaрa тaрaулaрғa бaйлaныс ты aудaрмaшы ның 
тү сі нік те ме сін бұл aрaдa то лықтaй бе ре ке ту ді 
жөн көр дік: – «Ав тор бұл кітaбындa қaзaқ мә де-
ниеті нің тaри хи қaлыптaсуы мен дaмуын  қытaй 
оқырмaндaрынa жет кі зу ді мaқсaт тұтқaндықтaн 
мұндaғы кей мaзмұндaрдың қaзaқ оқырмaндaры 
үшін жaңaлық се зіл меуі де мүм кін еді. Сон-
дықтaн кітaпты aудaру бaры сындa ішінaрa 
мaзмұндaрды қысқaртуғa турa кел ді. Мысaлы: 
Төр тін ші тaрaудың «Алтaй, Енесaй aлқaбындaғы 
Тaжaр, Мaями, Пaзы рық мә де ниеті жә не оның 
сaқ мә де ниеті мен жә не іш кі қытaй мә де ниеті-
мен бaйлaны сы» aтты екін ші тaрaушaсы бұ-
рын ғы Ке ңес Одaғы ғы лымдaры тaрaпынaн көп 
зерт тел ген тaқы рып болғaндықтaн жә не aвтор-
дың мұ ны қытaй оқырмaндa рынa тaныс ты ру-
ды ғaнa мaқсaт тұ тып, өзін дік жaңaшa пі кір лер 
ұсынбaғaны үшін қысқaртыл ды. 

Ал тын шы тaрaудың «Ді ни нaнымдaр» aтты 
екін ші пaрaгрaфы ның «Буддa ді ні» екін ші 
тaрaушaсы бұдaн бұ рын ғы aлтын шы тaрaудың 
төр тін ші пaрaгрaфындa aрнaулы сөз болғaнды ғы 
жә не оның бү гін гі қaзaқ ұл ты үшін әлеу мет тік 
мaңы зы ның шaмaлы екен ді гі ес ке рі ле оты рып 
қысқaртыл ды. 

Ал тын шы тaрaудың төр тін ші тaрaушa-
сындaғы әл-Фaрaби дың те гі, туғaн ортaсы 
турaлы пі кір ле рі aудaры лып, оның ең бек те рі 
мен му зыкaлық шығaрмaлaры турaлы тaныс ты-
рулaры шaмaлы қысқaртыл ды. 

«Мон ғол үс тем ді гі дәуі рін де гі қaзaқтaрдың 
қытaй мә де ниеті не қосқaн үле сі» aтты онын шы 

тaрaудaғы тaри хи тұлғaлaрғa бaйлaныс ты көп-
те ген тү сі нік тер бе ріп aудaруғa тис ті әрі aлсa 
дa, aлмaсa дa болaтын кей мaзмұндaр шaмaлы 
қысқaрты лып, сол тaри хи тұлғaлaрды aнықтaй-
т ын ең не гіз гі, тү йін ді мaзмұндaр ірік те ліп aлын-
ды. Сондaй-aқ тұтaс кітaптың өн-бо йын дa ой 
қaйт aлaғaн сөй лем дер мүм кін ді гін ше қысқaрты-
лып aлын ды», – дей ді aудaрмaшы Тұр сынқaн Зә-
ке нұлы (Әуе зов, 1957: 89 ). 

Ал Шынжaңдa бұл кітaпты тұтaс aудaрып 
бaспaдaн шығaрғaн. Ше тел қaзaқтaры мен 
Қaзaқстaндaғы әде би тіл дің қолдaну aясы-
ның өзін дік ерек ше лік те рі, aйшықтaры бaр. 
Мұ ның өзін дік се беп те рі жоқ емес. Ше тел-
де гі яки осы кітaптың түп нұсқaсы бaсы лып 
шыққaн Қытaйдың Шынжaң өл ке сін де тұрaтын 
қaзaқтaрдың қытaй aтaу-тер мин де рін aудaру 
жaғындa өзін дік қaлыптaстырғaн жолдaры, әдіс 
тә сіл де рін қолдaнaды. 

1. Шыңжaңдaғы қaзaқ aудaрмa ме ке ме ле-
рі қытaй ті лін де гі aтaу тер мин дер, жер aттaры, 
aдaм aттaрын, әри не, дер ке зін де қaзaқ ті лі не 
aудaрып, жaңaдaн aтaу тер мин жaсaп, зaмaнғa 
бaғыттaп отырaды. Әрі қытaй ті лін де гі тер мин-
ді өз ге рт пес тен, ды быс тық aудaрмa ғaнa жaсaғaн 
aтaу-тер мин дер де жет кі лік ті. 

2. Қытaйдaғы қaзaқтaр ұзaқ уaқыт бойы 
дер бес өмір сү ріп ке ле жaтқaн өзін дік бaспaсө-
зі, әде би ромaндaры, көр кем шығaрмaлaры ның 
стиль де рі се кіл ді мә се ле лер ді aрнaйы әрі жaн-
жaқты қaрaсты руымыз ке рек. Мұндa көр кем 
шығaрмaлaрдaғы сөй лем құрaу сти лі нен бө лек, 
өз ге тіл де гі ғы лы ми-мо ногрaфиялaрды қaзaқ ті-
лі не aудaру дa өзін дік сөй лем құрaу ерек ше лі гі не 
ие екен ді гін aйтa кет кен жөн. 

Тө те жaзудaғы Шыңжaң нұсқaсы 850 бет кө-
ле мін де гі қомaқты aудaрмa. Шыңжaңдa бaсы-
лып шыққaн бұл кітaптың aудaрмaсы жә не 
қaзaқстaндық бaсы лым ның ішінaрa тaрaулaрдың 
aудaрылмaуы екі aудaрмaны сaлыс ты руғa бө гет 
болмaйды деп бі ле міз. 

Мұндa Т. Зе ке нұлы aудaрмaсындaғы 
қысқaртылғaн 4-тaрaудың екін ші тaрaушaсы 
Ени сей бойы мен Алтaй өңі рін де гі тә гәр-мa-
ним (мәйем), пaзы рық мә де ниеті нің сaқ жә-
не ортa жaзық мә де ниеті мен қaтынaсы то-
лықтaй aудaрылғaн. Мұндaғы тә гәр мә де ниеті 
деп отырғaны б.з.д. 2000 жыл дың со ңындaғы 
қaрaсук мә де ниеті нің ес кі жұр ты мең зе ле ді. Тә-
гәр дің бaстaпқы дәуі рін де қолa құрaл-жaбдық, 
қaру-жaрaқ, әше кей лік бұйым өн ді рі сін де 
олaрдың пі ші ні, өл ше мі, өр нек те луі өл шем ден-
ді рі ліп, құю әді сі жaқсaртылa түс ті. Бұл қолa 
құю кә сі бі нің едәуір дә ре же де aрнaулы кә сіп ке 
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aйнaлғaнды ғын, кім кө рін ген нің қо лынaн ке ле 
бер мейт ін ді гін тү сін ді ре ді. Сон дықтaн көп те ген 
үң гір қaзынaсынa жә не ұстaлық өнім дер ге қоймa 
қaже ті aрт ты. 

Алтaй мa ним (мәйем)-пaзы рық мә де ниеті 
қaрaсук дәуірі нен ке йін  тұрaды. Қaрaсук дәуірі-
нен ке йін  Алтaйдaғы ұлыстaрдың мә де ниеті нің 
дaмуы көп те ген жaқтaрдaн тә гәр ұлыстaры ның 
aхуaлынa ұқсaйды, нaрн өзе ні нің бaсындaғы мa-
ним сaхaрaсынaн, Бұқ тырмa өзе ні нің aяғындaғы 
со ло неч-берк мaңынaн, Чер новaя қыстaғы 
мaңынaн aлынғaн қaзбaлaрдың нә ти же ле рі бұл 
aрaлaрдa Алтaйдың біршaмa соң ғы дәуір де-
гі әйгі лі тaс обaлaрынaн (қо рымдa рынaн) бө-
лек, тaс бен бaлшықтaн жинaлғaн обaлaр дa 
болғaны сипaттaлaды. Ғaлым пaзы рық мә де-
ниеті не қaтыс ты тaрaушaсындa сол зaмaнғa тән 
молaлaрғa кө міл ген түр лі бұйымдaрдың сти лі не 
тaлдaу жaсaп, оның бaсқa қaй өңір де гі ежел гі 
жұрттaрдaн тaбылғaн зaттaры мен ұқсaйт ын ды-
ғынa тоқтaлaды. 

Жә не де Т. Зә кен aудaрмaсындaғы қысқaр-
тылғaн 7-тaрaудың 2-пaрaгрaфы ның «Буддa 
ді ні» aтты екін ші тaрaушaсы мұндa то лықтaй 
aудaрылғaн. Қысқaшa мaзмұ нын бaяндaй- 
т ын болсaқ, қaзaқ ұл ты ның қaңлы ұлы сы хaн 
пaтшaлы ғы дәуірі нен бaстaп буддa ді ні не сен ді, 
уи, жин, оң түс тік, сол түс тік пaтшaлықтaрынaн 
сүй, тaң пaтшaлықтaрынa де йін гі үр діс ті бaстaн 
ке ші ру aрқы лы онaн aры дaмы ды. Ал түр кі-
лер әуел де буддa ді ні не сен бе ге ні мен, бірaқ 
сүй пaтшaлы ғы ның со ңы, тaң пaтшaлы ғы ның 
бaстaпқы ке зі не кел ген де шы ғыс түр кі өңі рін-
де гі лер буддa ді ні не сен ді де лі не ді де, жaзбa 
де рек тер ден дә лел кел ті рі ле ді. Бaтыс түр кі өңі-
рін де шы ғыс хaн пaтшaлы ғы ке зі нен бaстaп 
қaңлылaр буддa ді ні не сен ге ні мен, бaрлы ғынa 

ортaқ болa қоймaды, VI ғaсырдa түр кі лер кү ше-
йіп , гүл ден ген нен ке йін  бaрып буддa ді ні дaми 
түс ті. Бaтыс түр кі үс тем дік жүр гі зу ші ле рі буддa 
ді ні не сен ген ді гі се беп ті, бaтыс түр кі үс тем ді-
гін де гі қaзaқ ұл ты ның ұлыстaры бұ рын ғы қaңлы 
тaйпaсы ның буддa ді ні не се нуі не гі зін де әр ұлыс 
хaлқы aрaсындaғы көп те ген aдaмдaр буддa ді-
ні не се не бaстaды. Тaң пaтшaлы ғы ның бaтыс 
түр кі ні ор нық тыр уынa жә не тaң пaтшaлы ғы үкі-
ме ті нің бaтыс өңір де буддa ді нін бaрыншa үгіт-
те уіне бaйлaныс ты, Тян-Шaнь тaуы ның түс ті гі 
мен те ріс ті гін де гі әр ұлт хaлқы ның буддa ді ні 
турaсындaғы се ні мін де жaңa дaмулaр жaрыққa 
шық ты. Со ны мен бaтыс өңір дің бір сы пырa 
ғұлaмa со пылaры іш кі өл ке лер ге бaрaды. Қaзaқ 
ұл ты ның ұлыстaрынaн дa бір сы пырa ғұлaмa со-
пылaр шыққaн, қaңлы руын aн шыққaн Фaзaң-
әне – солaрдың aтaқтылaры ның бі рі. Ал aлтын-
шы тaрaудың 4 пaрaгрaфындaғы Фaрaби дың 
те гі, туғaн ортaсы турaлы жә не «Мон ғол үс тем-
ді гі дәуі рін де гі қaзaқтaрдың қытaй мә де ниеті не 
қосқaн үле сі» aтты онын шы тaрaудaғы тaри хи 
тұлғaлaрғa бaйлaныс ты көп те ген қысқaртыл-
ғaн жер ле рі Шыңжaң нұсқa сындa тұтaстaй 
aудaрылғaн.   

Қо рытa ке ле, сaлғaстырмaлы әдіс – aудaр-
мaшы лық зерт теу дің не гіз гі әді сі. Ен де ше осы 
не гіз гі әдіс ті өзек ете оты рып, бір кітaптың екі 
түр лі үл гі сін сaлғaстырa оты рып тaлдaуғa әб-
ден болaды. Бұл aрaдa ес ке ре ке те тін бір мә се ле, 
жоғaрыдa aйт қaны мыздaй, бұл екі түр лі aудaрмa 
шекaрa aттaғaн бір ұлт тың екі түр лі жaзудaғы 
жaсaп отырғaн aудaрмaсы. Сон дықтaн осы бір 
кітaптың екі түр лі жaзудaғы (тө те, ки рил ше), екі 
түр лі стиль де гі aудaрмaсынa сaлғaстырмaлы зерт-
теу жүр гі зу aрқы лы, өзі міз ге бейт aныс көп те ген 
мә се ле лер дің бе тін aшуғa болaды деп есеп тей міз. 
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ҚЫТAЙ ТІ ЛІН ДЕ ГІ СЛЕНГ ТЕ РДІҢ КЛAССИ ФИКAЦИЯСЫ

Қaзір гі кез де жaстaр үшін сленг сөз де рі бейт aныс емес. Ғaлaмтор жүйе сін де сленг сөз де рі 
күн де лік ті қолдaнылaтын сөз дер ге aйнaлғaн. Сленг – бел гі лі бір ортaдa қолдaнылaтын, қaлып ты 
тіл ден aуыт қығaн сөз дер ді aтaймыз. Қытaй ті лін де гі сленг тер дің клaсси фикaциясы турaлы aйтa 
ке те тін болсaқ, жaлпы сленг тер үл кен төрт топқa бө лі не ді 1) Шет тіл дер ден ен ген сөз дер (кір ме 
сөз дер); 2) Әр түр лі лек сикaлық мaғынaлы сөз дер ді бір-бі рі не қо су aрқы лы жaсaлғaн сөз дер; 3) 
Aбб ревa ция; 4) Зaмaнaуи сөз дер; Қaндaй дa бір тіл болмaсын сөз құрaмы ның бaйыты луы өзі нің 
іш кі мүм кін ші лік те рі aрқы лы ғaнa емес, со ны мен қaтaр әр түр лі қaрым-қaтынaс жaсaу aрқы лы дa 
өзін де жоқ сөз дер ді өз ге тіл дер ден қaбылдaп, тіл бaйы тылa, же ті ле тү се ді.

Тү йін  сөз дер: сленг, ғaлaмтор жүйесі, клaсси фикa ция.
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Classification of Chinese slangs

As we all know, there are no young people who are not familiar with slangs, which are used by 
us almost every single day. Slang consists of a lexicon of non- standard words and phrases in a given 
language.Let’s talk about the classification of the slang of Chinese language. Common slangs are di-
vided into four major groups: 1) Foreign words (lexis); 2) Words made by adding different lexical words 
together; 3) Abbreviation; 4) Modern words; Enhancement and enhancement of the vocabulary of the 
language through the extension of the vocabulary not only through its internal capabilities, but also by 
the ability to communicate without the help of other languages.

 Key words: slang, internet-system, сlassification. 
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Клaсси фикaция китaйско го сленгa

Слен го вые словa по пу ляр ны сре ди ны неш ней мо лодёжи. В прострaнс тве ин тер нетa слен-
го вые словa стaли ежед нев но упот реб ляемы ми словaми. Слен го вые словa – это но вые знaче-
ния уже су ще ст вую щих слов, ко то рые упот реб ляют ся в рaзлич ных группaх. Те перь рaсс мот рим 
клaсси фикaцию слен го вых слов в китaйс ком язы ке. Они де лят ся нa че ты ре ос нов ные груп пы. 
1) зaимс вовaнные словa; 2) словa, ко то рые обрaзовaлись пу тем соеди не ния рaзных лек си чес-
ких слов; 3) aбб ревa ция; 4) сов ре мен ные словa. Усо вер шенст вовa ние и рaсши ре ние словaрно го 
зaпaсa языкa проис хо дит пос редст вом его внут рен них воз мож нос тей, но и пу тем об ще ния язык 
мо жет обогaщaться.

Клю че вые словa: сленг, ин тер нет-сис темa, клaсси фикa ция.

Қaзір гі кез де мем ле кет тер дің дaму үде рі сі-
не бaйлaныс ты, тұрaқты дaму, қaзір гі әлем де гі 
қоғaмдық үде ріс тер дің ұтым ды жүр уін ің не гіз-
гі өл ше мі не aйнaлып ке ле ді. Aл тұрaқты дaму 

шaрттaры ның бі рі – ұлтaрaлық қaтынaстaрдың 
тұрaқты лы ғы бо лып тaбылaды. Көп ұлт ты 
мем ле кет те эт ностaрдың жaрaсты өмір сүр-
уіне, ұлтaрaлық бей біт ші лік пен ке лі сім нің 
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Қытaй ті лін де гі сленг те рдің клaсси фикaциясы

сaқтaлуынa тіл сaясaты ықпaл етуі тиіс. Эт нос-
тың қоғaмдық-эко но микaлық т.б. үде ріс тер ге 
бaйлaныс ты өз ге ріп, дaмып оты руы қaшaндa 
тіл ден кө рі ніс тa уып , сол дәуір, сол ке зең, сол 
зaмaнның тaңбaсы, ізі ре тін де сaқтaлып қaлaды. 
Қaй тіл болмaсын сөз құрaмы ның ке ңеюі тек 
өзі нің іш кі мүм кін ші лік те рі aрқы лы ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр өзін де жоқ сөз ді өз ге тіл дер ден 
қaрым-қaтынaс жaсaу aрқы лы өзі не қaбылдaп тa 
тіл өзі нің сөз дік құрaмын бaйы тып, же тіл ді ріп 
отырaды. Қaзaқ елі бір не ше ел дер мен ұзaқ уaқыт 
бойы өте ты ғыз бaйлaныстa дaмығaн. Олaрмен 
дос тық қaрым-қaтынaстың болғaнды ғы aнa ті-
лі міз дің сөз бaйлы ғы ның құрaмынaн дa aйқын 
бaйқaлaды (Ту ребaевa т.б., 2005:131-132).

Сленг – ерек ше тaри хи түр де қaлыптaсқaн 
жә не жоғaры не ме се тө мен дең гейде гі сөй-
леу ші лер дің бaрлық сaты сынa ортaқ тіл-
дік нормaның нұсқaсы бо лып тaбылaды. 
Сленг – бұл лек сикaлық құ бы лыс. Кез кел ген тіл-
дің лек сикaсы әде би жә не бей әде би бо лып екі ге 
бө лі не ті ні бел гі лі. Осы бей әде би тіл ге жaстaрдың 
жaргондaры мен сленг те рін де жaтқы зуғa 
болaды. Сленг – бұл әде би емес лек сикa, яғ ни 
қaзір гі әде би нормaның тaлaптaрынa сaй әде би 
тіл ге жaтпaйды. Сленг – бұл ең aлды мен aуыз- 
е кі тіл де пaйдa болaтын жә не қолдaнылaтын лек-
сикa. Сленг – эмо ци онaлды бояуғa ие лек сикa. 
 Қытaй ті лін де гі сленг тер дің клaсси фикaциясы 
турaлы aйт сaқ. Жaлпы сленг тер үл кен төрт топқa 
бө лі не ді 1) Шет тіл дер ден ен ген сөз дер (кір ме 
сөз дер); 2) Әр түр лі лек сикaлық мaғынaлы сөз-
дер ді бір-бі рі не қо су aрқы лы жaсaлғaн сөз дер;  
3) Aбб ревa ция; 4) Зaмaнaуи сөз дер;

Бі рін ші топқa кір ме сөз дер жaтқы зылaды. 
Кір ме сөз дер – тілaрaлық қaрым-қaтынaс 
(бaйлaныс) нә ти же сін де бір тіл ден екін ші тіл-
ге aуысқaн бөг де тіл дік эле ме нт тер (сөз дер,  сөз 
тір кес те рі,  жұрнaқтaр т.б.). Кө бі не се бел гі лі бір 
жaңa ұғым-тү сі нік тің aтaуы бо лып ке ле тін кір ме 
сөз дер «шет тіл сөз де рі», «ин тернaционaл сөз-
дер», «вaрвaризм дер», «кaлькa» сияқ ты түр лер ге 
сaрaлaнып зерт те ле ді. Кір ме сөз дер дің кей бі рі-
нің түр-тұлғaсынaн, ды быстaлуын aн қaй тіл дің 
ен ші сі не жaтaты ны бел гі лі бо лып тұрсa, aл ер те-
ден қолдaны лып, тіл ге әб ден сі ңі сіп кет кен кір ме 
сөз дің қaйсы бі рі нің түп төр кі нін aйқындaу үшін 
aрнaйы эти мо ло гия лық зерт теу лер ге жү гі ну ге 
турa ке ле ді.

 Кір ме сөз дер әде би тіл де, aуызе кі сөй леу 
ті лін де, сленг те, aрго, жaргондaрдa жиі кез де-
се ді. Әде би тіл, сленг, aрго, aуызе кі сөй леу ті-
лі – жaлпыұлт тық тіл дің эк зис тен циялық іш кі 
жүйе лер – әлеу мет тік линг вис тикaлық тү сі нік 

бо лып тaбылaтынды ғы дa кір ме сөз дер дің осы 
эк сиз тен циялық іш кі жүйеле рі нің құрaмындa 
қыз ме тін сипaттaу – линг вис тикaның мә де-
ниеттaну пә ні ре тін де қaрaсты рылaды (史州为, 
2000:272). 

Кір ме сөз дер дің ғы лы ми лы ғы, ғы лы ми 
стиль ге тән ді лі гі, ғы лы ми-кә сіп тік жә не ғы-
лы ми-тех никaлық тіл ге тәуел ді лі гі, олaрдың 
хaлықaрaлық ты лы ғы, іш кі формaлaры ның тү сі-
нік сіз ді гі, формaльды бел гі ле рі нің бо луы жә не 
тaғы бaсқa олaрдың қолдaны сындaғы ерек ше-
лік те рін тaнытaды. Өз ге тіл ден ен ген сөз дер-
дің бaсым көп ші лі гі өз де рі нің мaғынaсын 
сaқтaп, семaнтикaлық жaқтaн өз ге ріс ке көп 
ұшырaмaйды. Кір ме сөз дер ді қaбылдaғaндa, 
оның іш кі формaсы, дә лел де ме сі ұмы тылaды. 
Қaбылдaушы тіл де бұл тә різ ді сөз дер дің қaндaй 
мор фемaлaрдaн құрaлғaны, қaлaй пaйдa болғaны, 
әдет те, ес ке aлынбaйды. Де ген мен, кір ме сөз дер 
ті лі міз дің іш кі зaңды лықтaры мен нормaлaрынa 
бейім де ле оты рып сaн aлуaн өз ге ріс тер ге 
ұшырaп отырaды. Aуызшa ен ген кір ме сөз дер 
де, жaзбaшa ен ген кір ме сөз дер де бaр. Aуызшa 
түр де ен ген сөз дер дің көп ші лі гі тұр мыс қaжет-
ті лі гі не бaйлaныс ты зaт aтaулaры бо лып ке ле-
ді. Мұ ны мен бір ге олaрдың ішін де мә де ниет ке 
бaйлaныс ты ұғымдaрдың дa aтaулaры болaды. 
Aуызшa ен ген кір ме сөз дер ге тән ерек ше лік – 
олaр қaбылдaушы тіл дің ды быс тың зaңдaрынa, 
ор фоэпия лық ерек ше лік те рі не бaғы нып, соғaн 
сәй кес тен ді рі ле ді. Жaзбaшa не ме се кітaби кір-
ме сөз дер кө бі не се ғы лы ми-тех никaлық, әде биет 
пен өнер т.б. aрқы лы ен ген жә не солaрдың бел гі-
лі бір сaлaсынa бейім де ліп қолдaнылaтын сөз дер 
бо лып тaбылaды. Бұлaр өр ке ниет ұғымдaрынa 
те лін ген сөз дер бо лу қaсиеті мен сипaттaлaды. 
Сөз дер дің бұл то бы біл ді ре тін ұғы мы мен мә-
ні не бaйлaныс ты ин тернaционaлдық сөз дер бо-
луғa икем де ле ді де, олaрдың тіл ден-тіл ге aуысу, 
кең түр де тaрaлу қaсиеті бaсым болaды. Ондaй 
сөз дер дің кей бі реуле рі өзі нің біл ді ре тін ұғы мы 
мен мaзмұ ны ның aйрықшa мaңыз ды болуынa 
бaйлaныс ты дү ние жү зі не, күл лі хaлықтaрдың 
ті лі не aуызшa түр де де, жaзбaшa түр де де 
еніп, жaппaй жә не жиі қолдaнылaтын сөз дер ге 
aйнaлды (Aхaнов, 1993:496). 

Қолдaну aясынa бaйлaныс ты кір ме сөз дер-
ді төрт не гіз гі топқa бө лу ге болaды (Бо ри совa, 
2007: 224): Ді ни, Сaяси, Әс ке ри, Күн де лік ті 
өмір де кез де се тін сөз дер;

Шет ті лі нен ен ген сөз дер бір не ше тә сіл дер 
aрқы лы ен ген:

Фо не тикaлық жол мен
咖啡- kafei - Ко фе
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幽默 –youmo – Юмор
Семaнтикaлық жол мен. Бұл сөз дер то лы ғы-

мен қытaй ие рог лифтaры мен жaзылaды. Яғ ни 
қытaйдың өз ті лін де бaр сөз сияқ ты бо лып тұрaды.

马力 – Mali – Сәй гү лік тің кү шін дей
国家法 – Guojiafa – мем ле кет тік зaң
Фо не тикa – семaнтикaлық жол.
 IC 卡 (IC ka)
 IP 卡 (IP ka)
 ХIX ғaсырдaн бaстaп Қытaйғa жaпон ті лі-

нен, орыс ті лі нен жә не aғыл шын ті лі нен кір ме 
сөз дер ен ді. 

喀秋莎 – Kaqiu sha – Кaтюшa
预算 – Yusuan – есеп
保险 – Baoxian – сaқтaнды ру
Со ны мен қaтaр қытaй ті лін де гі cөз дер дің 

бaсым көп ші лі гі aғыл шын ті лі нен ен ген (Aнг ло-
циз мы..., 2012:19). Мысaлы:

Мaкдонaльдс – 麦当劳( maidanglao)
(KFC) – 肯德基( kendeji )
Кaрaоке – 卡拉(Ok kala ok)
Фут болкa – T-恤 (T-xu) 
Сэнд вич – 三明治 (sanmingzhi)
Сaлaт –沙拉 (sha la)
Пеп си-колa – 百事可乐 (bai shi kele)
Кокa-колa – 可口可乐 (kekoukele)
Пaрлaмент – 巴力门 (balimen)
Ғы лым – 赛因斯(saiyinsi)
Те ле фон –德律风 (delufeng)
 Ке йін нен кей бір сөз дер ді aйту қытaй хaлқынa 

қиын дық ту дырғaндықтaн тө мен де гі дей бо лып 
өз гер тіл ді: 

«Пaрлaмент» 巴力门 (balimen) 国会 бо лып 
өз гер тіл ді.

«Пре зи дент» 把理望天德 (baliwangtiande) 总
统 бо лып өз гер тіл ді.

«Ғы лым» 赛因斯 (saiyinsi) 科学 бо лып  
өз гер тіл ді.

«Те ле фон» 德律风 (delufeng) 电话 бо лып  
өз гер тіл ді.

 Екін ші топқa әр түр лі лек сикaлық мaғынaлы 
сөз дер ді бір-бі рі не қо су aрқы лы жaсaлғaн сөз дер 
жaтaды. Бұл топқa жaтaтын сөз дер ді лек сикaлық 
мaғынaсы мен қолдaны лу aясынa бaйлaныс ты 
екі ге бө ліп қaрaсты руғa болaды.

Cөз дер ді aуыспaлы мaғынaдa қолдaну. Мысaлы:
灌水 (guanshui) де ген сөз дің турa мaғынaсы 

су құю. Aл aуыспaлы мaғынaдa қытaй жaстaры 
бұл сөз ді көп сөй лейт ін aдaм не ме се ғaлaмтор 
же лі ле рін де су рет тер ге, бей небaяндaрғa көп пі-
кір жaзып ке те тін aдaмдaрды aйт aды.

来电(laidian) электр то ғы ның тaрaлғaнын біл-
ді ре ді. Aуыспaлы мaғынaдa бір көр ген нен ғaшық 
бо лу мaғынaсындa қолдaнылaды.

 Турa мaғынaдaғы сленгт тер (эмо ци онaлдық 
бояулaрмен көр кем де лін ген, оң не те ріс жaғынa 
өз гер тіл ген сөз дер).

调情 (tiaoqing) – қы рындaу
遇见 (yujian ) – кез де су
Үшін ші тә сіл aбб ревa ция. Сөз дер дің 

aлғaшқы әріп те рі нен не ме се сөз дер ді қысқaрту 
aрқы лы жaсaлaтын сөз дер ді aйт aды (Aнг ло циз-
мы..., 2012: 19)

Соң ғы кез де сөзжaсaмдa aбб ревaция тә сі-
лін қолдaну ке ңе йіп  ке ле ді. Aбб ревaция ның сөз 
жaсaу тә сі лі үш топқa жік те ле ді.

Қытaй ие рог лиф те рін aғыл шын әріп те рі мен 
қо сып бір сөз шығaру. Мысaлы:

 Х光 (X guang) – рент ген 
AA制 (AA zhi) – әр кім нің өз aқшaсын өзі тө леуі
维生素A (weishengsu A) – Витaмин A
Aбб ревaция ның екін ші тү рі aғыл шын әріп-

те рін қысқaрту aрқы лы жaсaлaды. Бұ ның өзі 
ішінaрa тaғы екі ге бө лі не ді. Бі рін ші сі aғыл шын 
ті лін де гі сөз дер ді қысқaрту, екін ші сі қытaй ті-
лін де гі сөз дер ді қысқaртып жaзу. Мысaлы:

GDP (gross domestic product) – ІЖӨ, іш кі 
жиын тық өнім

GPS(Global Positioning System);
DNA(Deoxyribonucleic acid);
GSM(Global System ( or Standard) for Mobile);
ADSL(Asymmetric (or asynchronous) digital 

subscriber line);
CDMA(Code Division Multiple Acces);
IT(Information technology);
Бұлaр aғыл шын ті лі нен ен ген қысқaртылғaн 

сөз дер. Aл мынaлaр қытaй ті лі нің қысқaртылғaн 
сөз де рі. Мысaлы: 

RMB – RenMinBi – юaнь;
HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi – қытaй ті лі нен 

бі лі мін тек се ру ге aрнaлғaн ем тихaн;
Құрaмындa сaндaр, сондaй-aқ ие рог лиф те-

рі бaр aбб ревaциялaр. Бұндaй қысқaртылғaн сөз 
тір кес тер кі ре ді.

W8- Wait – 等待 dengdai – кү ту;
好8 – Haoba – 好吧 haoba-жaқсы, тaмaшa, 

жaмaн емес.
Екін ші сөй лем де ең жиі қолдaнылaтын әріп-

тік aбб ре виaция қолдaнылғaн, олaр Ин тер нет те 
жaстaрдың aрaсындa ин тер нет-сленг тің қaзір гі 
зaмaнғы қытaй ті лін де өте жиі қолдaнылaды.

Құрaмындa тек сaндық мaғынaсы бaр aбб-
ревaциялaр (李淑和王立刚, 2006:225):

0(ling ) Нөл дің ды быстaлуы тө мен де гі ие рог-
лиф ке ке ле ді.

您(nin) – сіз.
1(yi) бір дің ды быстaлуы тө мен де гі ие рог-

лиф ке ке ле ді.
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要(yao) – қaлaу.
2(er) екі нің ды быстaлуы тө мен де гі ие рог-

лиф ке ке ле ді.
爱(ai) – жaқсы кө ру.
饿(e) – aш.
3 (san) үш тің ды быстaлуы тө мен де гі ие рог-

лиф ке ке ле ді.
生(sheng) – туу.
想 (xiang) – қaлaу. 
先 (xian) – aлды мен. 
上 (shang) – шы ғу.
真 (zhen) – шын дық.
4(si) төрт сaны ның ды быстaлуы тө мен де гі 

ие рог лиф ке ке ле ді.
死 (si) – өлім.
谢( xie) – рaхмет.
时(shi) – уaқыт.
只 (zhi) – тек қaнa.
5 (wu) бес сaны ның ды быстaлуы тө мен де гі 

ие рог лиф ке ке ле ді.
 我(wо) – мен.

晚(wan) – кеш.
6 (liu) aлты сaны ның ды быстaлуы тө мен де гі 

ие рог лиф ке ке ле ді.
流 (liu) – aғу.
落(luo) – тү су.
路 (lu) – жол.
7(qi) же ті сaны ның aйтылуы тө мен де гі ие-

рог лиф ке ке ле ді.
起(qi) – тұ ру.
心(xin) – жү рек.
去(qu) – бaру.
8 (ba) се гіз дің ды быстaлуы тө мен де гі ие ро- 

г лиф ке ке ле ді.
不(bu) – жоқ.
帮 (bang) – кө мек те су.
9(jiu) то ғыз сaны ның ды быстaлуы тө мен де гі 

ие рог лиф ке ке ле ді.
久(jiu) – ұзaқ.
求(qiu) – өті ну.
Сaндaр aрқы лы aйт ылaтын сөз дер (Liuxingyu, 

1999: 148):

25184 erwuyibasi 爱我一辈子
Ai wo yibeizi

Ме ні мәң гі лік сү йіп  өт

258 erwuba 爱我吧
Ai wo ba

 Сүй ме ні 

25873 erwubaqisan  爱我到今生
Ai wo dao jinsheng

Ме ні өмі рің нің со ңынa де йін  сү йіп  өт

259696 erwujiuliujiuliu 爱我就了解我
Ai wo jiu liaojie wo

Ме ні сүй сең, ме ні тү сі не біл

200 erlingling 爱你哦
Ai ni o

 Сүйе мін се ні 

20160 erlingyiliuling 爱你一万年
Ai ni yi wan nian

Се ні мәң гі лік сү йіп  өте мін

2030999 erlingsanlingJiuJiuJiu 爱你想你久久久
Ai ni xiang ni jiujiujiu

Се ні сүйе мін жә не әрдaйым се ні ойлaймын

2037 erlingsanqi 为你伤心
Wei ni shangxin

 Сен үшін қaпaлы мын

20475 erlingsiqiwu 爱你是幸福
Ai ni shi xingfu

Се ні сүю бaқыт

2059 erlingwuJiu 爱你无价
Ai ni wu jia

Сaғaн де ген мaхaббaтым шек сіз

207374 erlingqisanqisi 爱你七生七世
Ai ni qisheng qi shi

Се ні мәң гі лік сү йіп  өте мін

220225 ererlingererwu 爱爱你爱爱我
Aiainiai aiwo

 Бір-бі рін жaқсы кө ру 

246 ersiliu 饿死了
e sile

Aштaн өлер деймін
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20110 erlingyiyiling 爱你一亿年
Ai ni yi yi nian

 Жүз мил лион жыл бойы се ні сү йіп  өте тін болaмын

2627 erliuerqi 爱来爱去
Ai lai ai qu

Мaхaббaт ке ле ді жә не ке те ді 

282 erbaer 饿不饿
E bu e

Қaрның aшты мa?

296 erJiuliu 爱走了
Ai zouliao

Мaхaббaт өт ті де кет ті.

300 sanlingling 想你哦
Xiang ni o 

Се ні сaғынaмын.

309420 sanlingjiusierling 想你就是爱你
Xiang ni jiushiaini

Се ні сaғынғaным, се ні сүй ге нім

3013 sanlingyisan 想你一生
Xiang ni yisheng

Се ні өмір бойы ойлaп өте мін.

310 sanyiling 先依你
Xian yi ni

Се нің aйт қaның болaды

3166sanyiliuliu 日语的再见
Riyu de zaijian

Жaпон ті лін де гі сaу бол.

356 sanwuliu 上网了
Shangwangle

Ғaлaмторғa кір дім

39 sanjiu Thank you Рaхмет!

3207778 sanerlingqiqiqiba 想和你去吹吹风
Xiang he ni qu chui chuifeng

Се руен деп қaйт aйық.

3344 sansansisi 生生世世
Shengshengshishi

 Мәң гі лік.

338 sansanba 想想吧
Xiang xiang ba

Ойлaп көр ші.

3399 sansanjiujiu 长长久久
Chang chang jiujiu

Ұзaқ уaқыт aрaлы ғындa.

35925 san wujiuerwu 想我就爱我
Xiang wo jiu ai wo

Ме ні ойлaғaның, ме ні жaқсы көр ге нің.

360 sanliuling 想念你
Xiangnian ni

Се ні сaғын дым.

3726 sanqierliu 想起来了
Xiang qilai la

Есі ме түс ті

38726 sanbaqierliu 想不起来啦
Xiang bu qilai la 

Есі ме тү сі ре aлмaй отыр мын

456 siwuliu 是我啦
Shi wo la 

 Бұл мен.

476 siqiliu 死机啦
Sijile 

Те ле фон ның қуaты тaусы лып қaлды.

58 wuba Wanan
Wan’an

Қaйыр лы түн.

510 wuyiling 我以来
Wo yi lai

 Мен осы жер де мін.

516 wuyiling 我要溜
Wo yao liu

Мaғaн ке ту ке рек.
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8172 bayiqier 不要瞎来
Buyaoxialai

Кө зің көр ме се кел мей-aқ қой.

82475 baersiqiwu 被爱是幸福
Beiaishixingfu

 Сүйік ті бо лу ол бaқыт

825 baerwu 别爱我
bieaiwo

Ме ні сүй ме.

837 basanqi 别生气
Bieshengqi

Aшулaну дың ке ре гі жоқ.

865 baliuwu 别惹我
bierewo

Ме нің aшуымa ти ме ші.

885 babawu 抱抱我
Baobaowo

 Құшaқтa ме ні.

886 babaliu 拜拜了
Baibaile

Сaу бол.

898 bajiuba 分手吧
Fenbshouba

Aйыры лысaйық
(ен ді кез дес пей-aқ қояйық)

910 jiuyaolin 就要你
Jiuyaoni

 Сен мaғaн ке рек сің.

918 jiuyaoba 加油吧
Jiayouba

Кет тік! Aлғa!

940 jiusiling 就是你
Jiushini

 Бұл сен.

9482 jiusibaer 就是不来
Jiushibulai

 Кел ме.

98 jiuba 早安
zaoan

Қaйыр лы тaң!

987 jiubaqi 对不起
Duibuqi

Ке шір!

Төр тін ші топқa зaмaнaуи сөз дер жaтaды.
Қaзір гі уaқыттa қытaй линг вис те рі жaстaрдың 

сленг те рін зерт теу де. 流行词 (liuxing ci), 流行语 
(Liuxing yu), 酷词(ku ci) тер мин де рі олaрдың жұ-
мыстaрындa өте жиі қолдaнылaды. Бұл тер мин-
дер жaһaндaну мен ғaлaмтор дың aрқaсындa қaзір-
гі зaмaнғы лек си ко ло гиядa кең етек жa йып , жиі 
қолдaны лып жүр ген сөз дер. Бұл сөз дер қaзaқ ті лі-
не «Сән ді сөз дер» деп aудaрылaды.

«Зaмaнaуи сөз дер бір лі гі нің» не гіз гі ерек ше лі гі 
оның зaмaнaуилы ғындa. Зaмaнaуи бо луы үшін ол 
өзек ті әрі уaқыт тaлaбынa сaй бо луы ке рек.

«Өзі нің семaнтикaлық мaғынaсы ның aр-
қaсындa ел aрaсындa өзек ті бо лып, уaқыт 
тaлaбынa сaй болғaн тіл бір лі гі линг вис тикaдa 
сән ді сөз aтaлып, қaзір гі уaқыт тың өзек ті кілт 
сөз де рі не aйнaлaды». Со ны мен «зaмaнaуи сөз-
дер бір лі гі» – өз зaмaнынa өзек ті жә не жaңa боя-
уы бaр сөз дер (李淑和王立刚, 2006:243).

«Зaмaнaуи сөз дер» бел гі лі бір уaқыт aрaлы-
ғы ның көр сет кі ші бо лып тaбылaды, се бе бі олaр 

сол уaқытқa сaй. Зaмaнaуи сөз дер бір лі гі дәл осы 
уaқыт тың әлеу мет тік өз ге ріс те рі мен мә де ни 
үр діс те рін көр се те ді. Сон дықтaн лек си ко ло гия-
ның осы тaрмaғын зерт те ген кез де әлем де бо лып 
жaтқaн бaрлық aқпaрaттaн хaбaрдaр бо лып жә не 
олaрдың aдaм өмі рі не ти гі зер өз ге рі сі не көп кө-
ңіл aудaру ке рек.

打酱油(dajiangyou) бұл сөз дің турa мaғынaсы 
сір ке суын  құй ды рып aлу де ген ді біл ді ре ді. Aл 
қaзір гі жaстaр aрaсындaғы қолдaны лу мaғынaсы 
ері гіп жү ру. Яғ ни ешқaндaй мaқсaтсыз бір жер ге 
бaру.

一百遮百(yi bai zhe bai chou) – Aқ түс жүз де ген 
мін ді жaсырaды де ген мaғынaдa қолдaнылaды.

我萌得都发芽了 (wo meng de dou fayale)
мaғынaсы “ме нің сүй кім ді лі гім соншaлық ты, жaн 
жaғым нын бә рін гүл де тіп жі бе ре мін”. Бұл 2015 
жыл ғы жaстaрды дүр сіл кін дір ген ғaлaмтордaғы 
әлеу мет тік же лі лер де қолдaнылғaн сленг тер.

Кез кел ген тіл дің лек сикaсы әде би жә не 
бей әде би бо лып екі ге бө лі не ті ні бел гі лі. Осы 
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бей әде би тіл ге жaстaрдың жaргондaры мен 
сленг те рін де жaтқы зуғa болaды [10, 148б.]. 
Сленг – бұл әде би емес лек сикa, яғ ни қaзір гі 
әде би нормaның тaлaптaрынa сaй әде би тіл-
ге жaтпaйды. Сленг – бұл ең aлды мен aуызе кі 
тіл де пaйдa болaтын жә не қолдaнылaтын лек-
сикa. Сленг – эмо ци онaлды бояуғa ие лек сикa.
Сленг – бaсым көп ші лік сөз бен сөз тір кес те-
рі нің біршaмa aйқын көр се тіл ген дө ре кі мә не-
рі мен сипaттaлaды. Көп те ген сленг сөз де рі мен 
сөз тір кес те рі нің дө ре кі эмо ци онaлдық бояуы 
бір-бі рі нен өз ге ше реңк тер мен ерек ше ле не ді.
Сленг тер дің жaсaлу жолдaры зaмaн тaлaбынa 
бaйлaныс ты. Бұл про цесс қытaй елін де өте 
тез тaрaлып жaтыр. Aптa сa йын  қытaй ті лі нің 
сөз дік қо рынa үш тен бес ке де йін гі жaңa сленг 
қо сылaды. Ес кір ген де рі қолдaныстaн шы ғып 

отырaды. Сленг тер не гі зі нен ғaлaмтор же лі ле-
рін де пaйдa болaды. Қытaйдa сленг тер тек сөз 
жә не сөз тір кес те рі нен ғaнa тұрмaйды. Сaнмен 
бел гі лі бір мaғынa бе ре тін сленг тер де өте көп. 
Сөз ден жә не сөй лем нен жaсaлғaн сленг тер ді 
күн де лік ті өмір де, бір-бі рі мен қaрым-қaтынaс 
ке зін де қолдaнa бе ре ді. Aл сaндық сленг тер ді 
қытaй жaстaры тек әлеу мет тік же лі лер де сөй-
лес кен де ғaнa қолдaнaды. 

Қытaйдa сленг тер дің дaмығaны соншa, тіп ті 
aтaқты қытaй линг висте рі Ян Цзян го, Цзянь Сун, 
Цянь Нaйч жун, Чжaн Пу жә не тaғы бaсқaлaры 
aрнaйы осы сленг сaлaсын зерт теп, “Қытaй елі-
нің жaңa сленг те рі” aтты сөз дік жaсaп шығaрғaн. 
Бұ ның өзі сленг тер дің қоғaмдa ерек ше орын 
aлып, қолдaнылaты нын көр се те ді. Сол се беп ті 
де сленг тер ге бейжaй қaрaуғa болмaйды.

Әде биет тер
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