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ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 81’44 

Ш.К.Жаркынбекова, А.Ш.Акжигитова  

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана 

Типология основных тенденций развития языковых ситуаций 

В данной статье рассматривается проблема языковой ситуации. Проводится типологический анализ 
основных тенденций развития языковых ситуаций в зарубежных странах. Описывается языковая си-
туация в современном Казахстане сквозь призму классификации языковых ситуаций за рубежом. 
Приведенная типология позволяет определить ряд факторов, оказывающих воздействие на развитие 
языковых ситуаций в контексте интеграции и процессов глобализации.  

Ключевые слова: языковая ситуация, континуум общение, диалектические различие, корень языка.  

 
На современном этапе основной характеристикой мирового сообщества является высокая дина-

мика его развития, которая является «продуктом» процессов глобализации, господствующих в XXI в. 
На пути развития сообщество претерпевает различные изменения, устанавливающие, в свою очередь, 
новые стандарты его функционирования и дальнейшего совершенствования. Происходит переосмыс-
ление уже существующих реалий согласно требованиям нового времени. Изменениям подвергаются 
все сферы жизнедеятельности человека. Не является исключением и язык. Попадая под воздействие 
процессов глобализации, язык не только подвержен изменениям внутри, и является так называемым 
«зеркалом», отражающим современные тенденции в обществе, но и служит инструментом манипуля-
ций в определенных случаях. Изменения проникают как в вертикальные структуры языка, так и в го-
ризонтальные. Другими словами, во-первых, это изменения, касающиеся сугубо лингвистических 
вопросов, которые связаны с реальным состоянием языка (например, морфологическая организация, 
разработанность языковых нормативов, состояние терминологической базы, степень стандартизиро-
ванности и др.). А во-вторых, это социально-политические, экономические, культурно-исторические 
параметры, характеризующие состояние носителей языка. Развиваясь и обретая политическую мощь, 
любая страна стремится урегулировать и обозначить четкие границы своей языковой политики в 
рамках всеобщей глобализации и в силу интегративных процессов. Языковая политика, в свою оче-
редь, формирует языковой или же этноязыковой (в зависимости от степени языкового разнообразия) 
ландшафт страны. И это является причиной того, что динамика развития языковой ситуации в разных 
странах происходит по-разному, в силу определенного геополитического курса, обозначенного госу-
дарством. На сегодняшний день проблема языковой ситуации очень актуализирована, так как служит 
качественным индикатором реализации языковой политики в целом. Исходя из этого мы считаем не-
обходимым изучить работы зарубежных ученых, посвященные исследованию проблематики языко-
вой ситуации и выстроить свою типологию. Материалом исследования служат языковые ситуации в 
странах Европы, Африки и СНГ. 

Цель данной работы — провести типологический анализ основных тенденций развития языко-
вых ситуаций в разных странах и попытаться выявить факторы, воздействующие на их развитие. 

Одним из ключевых понятий социолингвистики является понятие языковой ситуации. Сущест-
вуют различные определения языковой ситуации, что является положительным моментом, так как 
онимогут служить дополнением друг другу и расширить границы научного исследования в этой об-
ласти. Языковая ситуация определяется как совокупность форм существования языка (языков, регио-
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нальных койне, территориальных и социальных диалектов), обслуживающих континуум общения в 
определённой этнической общности или административно-территориальном объединении [1]. Дан-
ное определение очень точно выражает суть языковой ситуации, хотя не в полной мере его можно 
соотнести с постоянно изменяющимися реалиями современного общества. По нашему мнению, дос-
таточно полное и структурированное определение языковой ситуации предлагает казахстанский лин-
гвист Э.Д.Сулейменова: «… (1) соотношение совокупности языков, территориальных и социальных 
диалектов, жаргонов и иных форм существования языка, функционирующих в данном администра-
тивно-территориальном объединении (этнической общности) в определенный исторический период; 
(2) создаваемый совокупностью этнодемографических, геополитических, социально-экономических, 
образовательных, культурно-исторических и собственно лингвистических факторов контекста реаль-
ного использования языка/языков в обществе (языковая практика, определяемая уровнем владения 
языком/языками); (3) эмотивно-оценочное отношение к языкам и особенностям их функционирова-
ния» [2]. Определение лингвиста отражает современные требования социолингвистики и при этом 
принимает во внимание интегративные процессы сообщества, охватывая прагматические и функцио-
нальные аспекты жизнедеятельности людей. 

Из изложенных выше определений мы заключаем, что понятие «языковая ситуация» применяет-
ся обычно к большим языковым сообществам — странам, регионам, республикам. Для этого понятия 
важен фактор времени, так как в принципе языковая ситуация — это состояние социально-
коммуникативной системы в определенный период ее функционирования. Мы отталкиваемся от дан-
ного определения и считаем его своим рабочим в процессе исследования нашей проблематики. 

Определив понятие языковой ситуации, следует представить классификацию, которая принята в 
зарубежной лингвистике [3]. Согласно проведенному обзору теоретического материала, выделяются 
2 группы языковых ситуаций: экзоглоссные — совокупности различных языков, а также эндоглос-
сные — совокупности подсистем одного языка. Экзоглоссные и эндоглоссные ситуации подразделя-
ются на сбалансированные, если их компоненты функционально равнозначны, и несбалансирован-
ные, если их компоненты распределены по различным сферам общения и социальным группам. Для 
проведения типологического анализа необходимо определить основные признаки языковой ситуации 
в целом в контексте проецирования на различные страны. 

1. Признак степени языкового разнообразия: однокомпонентная и многокомпонентная языковая 
ситуация. 

Первая разновидность представлена языковой ситуацией в Исландии. Исландский язык, который 
стал письменным еще в XIII в., не знает диалектного членения. Интересным фактом является то, что 
это единственный язык, который не распадается на подъязыки. Различия между его письменной и 
разговорной нормами не больше, чем в другом национальном языке, расхождения между функцио-
нальными стилями в пределах единой литературной формы. Именно в этом смысле языковая ситуа-
ция в Исландии является однокомпонентной. 

В качестве примера многокомпонентной ситуации представлена Венгрия. Государственным 
языком Венгрии (примерно 10 млн. человек) является венгерский язык, который является родным 
примерно для 93 % населения страны. Диалектические различия между говорами народного венгер-
ского языка не сильно отличаются, и в принципе носители этого языка могут без определенных уси-
лий понять друг друга. Говоры подразделяются на восемь групп, среди которых несколько обособ-
ленное положение занимает группа секлерских говоров (в Трансильвании, а отчасти и в Молдавии). 

2. Признак степени этноязыкового разнообразия ЯС, где представлены многокомпонентная од-
но-, дву-, трех-, четырехязычная ситуация. 

Например, в Финляндии доминирует язык большинства. Известно, что в этой стране официаль-
ными языками являются финский и шведский. Но поскольку финны составляют 90 % населения, а 
шведскоязычная общность — менее 7 %, финский язык доминирует во всех сферах коммуникации. 
Таким образом, языки, являющиеся компонентами экзоглоссных сбалансированных ситуаций, при 
равенстве в своем юридическом положении, могут несколько различаться функционально, объемом 
своих частных коммуникативных функций. 

3. Признак относительной демографической мощности языков, где языковая ситуация представ-
лена в виде демографически равновесной и неравновесной. 

Наиболее ярким примером демографически равновесной языковой ситуации является языковая 
ситуация в Швейцарии, где объем частных коммуникативных функций немецкого, французского и 
итальянского языков практически тождествен. Исключение представляет ретороманский язык, кото-
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рый независимо от его положения юридически равноправного языка, никак не может быть поставлен 
в один ряд с названными тремя языками. Обслуживая всего лишь несколько десятков тысяч человек, 
он не имеет широкого распространения и не так престижен, как указанные ранее языки. 

4. Признак коммуникативной мощности языковых образований. Признак сбалансированности 
(коммуникативно равновесная) ЯС — несбалансированности (коммуникативно неравновесная) ЯС. 

Языковая ситуация первого типа наблюдается в Бельгии, где она характеризуется функциониро-
ванием двух основных языков — французского и фламандского, каждый из которых официально 
признан и юридически равноправен (оба языка используются в государственном управлении, в ар-
мии, на них издаются законы). 

Несбалансированная ЯС сложилась в Испании. В Испании один государственный язык и три 
официальных, в автономных провинциях Каталония, Валенсия и Балеарские острова — каталанский, 
в Галисии — галисийский, в Стране Басков — баскский (во всех провинциях статус официального 
языка имеет также и испанский). При этом 70,6 % населения — испанцы, 18,3 % — каталонцы, 
8,1 % — галисийцы, 2,4 % — баски. 

5. Признак юридического статуса языков: тождественный юридический статус — различный 
статус. 

Примером тождественности юридического статуса является Беларусь, так как в этой стране 
функционируют два языка с равным статусом и правами — белорусский и русский. Различный статус 
языков наблюдается в Каталонии, где испанский язык имеет статус государственного и официально-
го, а каталанский — только официального. 

6. Признак степени генетической близости языков, составляющих языковую ситуацию: близко-
родственное двуязычие — неблизкородственное или неродственное. 

Примеров можно представить целое множество, но мы ограничимся основными. На северо-
западе Югославии влияние романских языков, лишенных тонов, привело к утрате различительной 
роли тонов в ряде сербскохорватских диалектов. Очень часто в территориально близких языках появ-
ляются одинаковые инновации, причем не всегда можно определить, где они впервые возникли и в 
каком направлении распространяются. Так, болгарский, румынский, украинский языки и диалект 
языка идиш на Украине и в Румынии имеют очень близкие системы гласных. В Швейцарии некото-
рые соседствующие диалекты ретороманского и алеманнского утратили различительный признак ла-
биализации гласных. 

7. Признак этнических корней языка, обладающего характеристикой престижности в данной ЯС. 
Другими словами, встает вопрос об автохтонности (местных) языков — являются ли они родными 
или же импортированными. 

Ярким примером может служить языковая ситуация в Гане, где статус государственного языка 
принадлежит английскому (почти треть всего населения говорит на этом языке), а процентная рас-
становка местных языков выглядит следующим образом: ашанти — 14,8 %, эве — 12,7, фанте — 9,9, 
борон — 4,6, дагомба — 4,3, адангме — 4,3 % и др. 

Смешанная языковая ситуация сложилась в Индии. В Конституции Индии сказано, что хинди и 
английский являются двумя языками работы национального правительства, т.е. государственными 
языками. Кроме того, представлен официальный список из 22 языков (scheduled languages), которые 
могут использоваться правительствами индийских штатов для различных административных целей. 
Интересным языковым фактом является то, что была предпринята попытка лишить английский язык 
статуса государственного, однако с протестами выступили некоторые штаты, где язык хинди не по-
лучил распространения. Благодаря быстрой индустриализации и многонациональному влиянию в 
экономике, английский язык продолжает оставаться популярным и влиятельным средством связи в 
государственном управлении и бизнесе Индии. 

8. Признак оценки социумом престижа сосуществующих языков, индикатором которого являет-
ся диглоссия (диглоссное двуязычие и недиглоссное двуязычие). 

В первом случае это языковые ситуации в Германии и Белоруссии. Германия XVI – сер. XX в. — 
функционирование местных германских говоров/диалектов/языков провинций и стандартного пись-
менного немецкого языка, постепенно ставшего родным для молодых поколений в эпоху развития 
СМИ. Языковая ситуация в Белоруссии — использование разговорной трасянки и стандартных рус-
ского языка или белорусского языка, в зависимости от региона или выбора человека. 

В Финляндии государственными языками являются финский и шведский. Следует отметить, что 
большинство населения говорит на финском языке, а на шведском — 5,5 %. 
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Приведенная классификация дает право говорить о том, что как эндоглоссные, так и экзоглосс-
ные языковые ситуации подвержены определенным изменениям, которые вызывают в них сдвиги 
того или иного языкового образования в системе функциональной иерархии. 

Проанализировав состояние языковых ситуаций в зарубежных странах, считаем необходимым 
представить основные признаки, характеризующие языковую ситуацию в Казахстане. Итак, для опи-
сания языковой ситуации в целом следует начать со статуса языков, функционирующих в Казахстане. 
Государственным языком Республики Казахстан является казахский — язык государственного 
управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах 
общественных отношений на всей территории государства. В государственных организациях и орга-
нах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык [4]. Ста-
тус русского языка, согласно документу, отражает его востребованность в Казахстане, так как боль-
шой объем научной и культурной информации представлен на этом языке. К тому же произошли ко-
личественные изменения в демографической ситуации Казахстана: казахов на сегодня насчитывается 
около 53,4 %, русские составляют 30,0 %, и 16,6 % — другие этносы. Говоря о двух функционально 
доминирующих языках, не стоит забывать и упускать из виду тот факт, что Казахстан является поли-
этничной страной, где используются и другие языки. Итоги переписи населения Республики Казах-
стан (1999) показали, что в целом на территории государства насчитывается 126 языков. К сожале-
нию, не все языки активно участвуют в социально-коммуникативном пространстве — это первое, а 
второе — это то, что существуют группы языков, где наблюдается «статистически незначительное 
количество представителей отдельных этнических групп», носители которых пытаются поддержи-
вать свою этнолингвистическую культуру и создавать необходимые условия для ее развития. По этим 
самым причинам можно утверждать, что признак высокой степени языкового разнообразия является 
одним из основных характеристик лингвистического пространства современного Казахстана. В связи 
с тем, что 2 этноса (титульный казахский и русский) играют доминирующую количественную роль 
над другими этносами страны, следует охарактеризовать сложившуюся языковую ситуацию как ком-
муникативно неравновесную и демографически несбалансированную.  

Признак оценки социумом престижа сосуществующих языков (в нашем случае это казахский и 
русский) легко определяется посредством рассмотрения диглоссного двуязычия и недиглоссного 
двуязычия. Первоначально сравнивая функциональные границы и возможности двух языков, было 
очевидно доминирование русского языка. Но данная ситуация складывалась в период до приобрете-
ния независимости и в первые годы становления суверенного государства. Сейчас мы наблюдаем со-
всем иную языковую ситуацию. Всевозможные внешние факторы, такие как появление независимых 
государств (после распада СССР), развитие современных информационных технологий, использова-
ние инновационных средств коммуникаций, вовлекших мировое сообщество во всеобщий процесс 
глобализации, способствовали изменению масштабов использования русского языка в социально-
коммуникативном пространстве. В Казахстане данные изменения также нашли свое отражение. На-
селение страны ориентировано на изучение и дальнейшее развитие казахского языка, на усиление 
роли государственного языка во всех сферах жизнедеятельности граждан. Программы языкового 
планирования нацелены на поднятие престижа использования казахского языка не только в быту, но 
и в бизнес-пространстве. Активное функционирование государственного языка наблюдается и в 
СМИ, а главным образом в Интернет-пространстве. Правительство РК поставило задачу заполнить и 
обогатить Интернет казахским контентом, и на сегодня мы становимся свидетелями реализации 
крупномасштабного проекта создания Wikibilim. Интенсивное наполнение Wikipedia казахскоязыч-
ным контентом производится по поручению Министерства связи и информации РК. Данная работа 
ведется с целью популяризации казахского языка и повышения имиджа страны во всемирной Сети. 
Целью проекта «Казакша Википедия» также является повышение количества и качества статей в ка-
захской части онлайн-энциклопедии. Интересен такой факт, что наряду с казахским языком свое раз-
витие в социально-коммуникативном пространстве Казахстана находит и английский язык. Возмож-
но, это является результатом интегративных и геополитических отношений Казахстана с другими 
странами. Языковая стратегия направлена на создание англоговорящего имиджа казахоязычной стра-
ны с целью вхождения в мировое сообщество как наиболее конкурентоспособного государства. 

На сегодняшний день динамику языковых ситуаций можно определить следующим образом: 
языковая ситуация изменяется вследствие изменения социально-экономических и политических по-
зиций, занимаемых языковыми или этнолингвистическими общностями, а также под воздействием 
мер, принимаемых государством с целью функционального перераспределения языков и форм их 
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существования. Иными словами, языковая ситуация в целом и социально-функциональное распреде-
ление ее компонентов зависят как от объективных социально-экономических процессов, так и от 
субъективного фактора — проводимой в государстве языковой политики. Например, языковая ситуа-
ция в центральноазиатских странах во многом определяется исторически сложившимися факторами: 
экономические и культурные взаимодействия народов в этих странах, роль государственного языка и 
тех языков, которые официально функционируют в коммуникативно-языковом и социальном про-
странствах стран. 

Для сравнения изучим опыт зарубежных стран. К примеру, основной характеристикой языковой 
политики Латвии является то, что она осуществляется в условиях существенной этнодемографиче-
ской неоднородности. Этот факт в дальнейшем влияет на динамику развития языковой ситуации в 
стране и определяет основные тенденции: 1) функциональное усиление латышского языка в общест-
венной жизни; 2) сохранение некоторых позиций русского языка (хотя и проводятся целенаправлен-
ные ограничения сфер его функционирования); 3) расширяются границы применения иностранных 
языков, а именно английского (возможно, это объясняется стремлением Латвии интегрировать в ев-
ропейское пространство). В настоящее время в Латвии по инициативе организации «Родной язык» 
начался опрос о поправках к Конституции, предусматривающих введение второго государственного 
языка — русского. 

Другая языковая ситуация складывается в Израиле, где ее состояние в большей мере определя-
ется интенсивностью миграционных процессов, хотя стоит принимать во внимание и динамику раз-
вертывания внешнеэкономической деятельности этой страны. Основными тенденциями развития 
языковой ситуации в Израиле являются функционирование совокупности различных языков, где на-
блюдается дисбаланс языковой ситуации в целом, укрепление позиций иврита за счет целенаправ-
ленного ослабления роли других еврейских языков, процесс формирования ивритско-английского 
билингвизма. 

В Белоруссии сложилась парадоксальная ситуация, когда основным языком большинства жите-
лей страны является русский, и вместе с тем около 80 % белорусов называют своим родным языком 
белорусский (по статистическим данным, назвали белорусский язык родным 73,3 % жителей 
Белоруссии, в том числе: 66,9 % горожан и 89,2 % сельских жителей). Это доказывает, что у белорус-
ского языка на первый план выходит этническая, символическая (быть национальным символом, 
консолидировать народ), а не коммуникативная функция. Русско-белорусское двуязычие на государ-
ственном, законодательном уровне является объективным следствием фактического функционирова-
ния этих языков среди населения Белоруссии. 

Языковая ситуация России складывается по-другому, и в первую очередь определяется социаль-
но-демографическим составом, который характеризуется мультилингвизмом, и государственным 
устройством федеративного типа. Так, согласно последней переписи населения в России (в 2002 г.) 
проживают представители свыше 160 этнических групп. Подавляющее большинство (81 %) населе-
ния в этническом разрезе являются русскими. При этом на территории Российской Федерации в раз-
ной степени функционирует около 150 языков, из которых около 100 — языки коренных народов 
России, остальные — языки компактно проживающих некоренных этносов. Государственным языком 
владеют 98 % населения страны. Языковая ситуация России характеризуется многообразием. Чис-
ленность носителей языков Российской Федерации колеблется от 120 миллионов русских, до не-
скольких десятков и даже единиц. Более одной трети распространенных языков в России составляют 
языки малочисленных народов, количество носителей которых не превышает 35 тысяч. В целом, не-
смотря на функционирование ряда конкурирующих языковых систем, учет демографической и ком-
муникативной мощности русского языка позволяет утверждать об установлении ситуации социально-
функционального превосходства русского языка на лингвистическом пространстве Российской Феде-
рации. 

Характеризуя языковую ситуацию современного Казахстана и определяя ее основные признаки, 
можно выявить следующие факторы, оказавшие воздействие на развитие языковой ситуации в целом: 

 в первую очередь это геополитические процессы, происходившие в период образования СНГ; 
 стремление людей не только государственно обустроить страну, но также внести компонент 
этнонациональности (т.е. значимость этнической культуры и развитие языка); 

 следующий фактор носит эмиграционный характер. Увеличилось число людей, желающих 
эмигрировать из Казахстана (согласно официальному опросу почти треть населения Казахста-
на готова эмигрировать в другие страны). Объясняется данное решение по-разному, но необ-
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ходимо привести в качестве примера две основные причины желания эмигрировать: «не видят 
перспективы развития страны», «из-за языковой политики, проводимой государством (усиле-
ние роли и функций казахского языка)»); 

 увеличение рождаемости и репатриация казахов на историческую родину. Высокая рождае-
мость наблюдается по всей территории Казахстана, хотя в южных регионах это проявляется 
наиболее ярко (часто встречаются молодые пары, количество детей которых составляет бо-
лее 5). Эти факторы приводят к изменениям демографической ситуации страны и устанавли-
вают новые пропорции; 

 развитие информационных технологий (господствующая роль Интернет-ресурсов); 
 усиление роли государственного языка; 
 изучение иностранных языков, а именно английского языка (в результате чего появляются би-
лингвы). 

При этом следует учитывать, что факторы воздействия со временем могут меняться и варьиро-
ваться в зависимости от тех задач, которые ставит перед собой страна и какое положение она занима-
ет в мировом сообществе. 

Проследив типологию основных тенденций развития языковых ситуаций и подводя итоги наше-
го исследования, мы отмечаем несколько задач, выполнение которых может обеспечить эффектив-
ность развития государственного языка и языковой ситуации Казахстана в целом. Одной из сущест-
венных проблем, стоящих перед государственным языком, является необходимость расширения воз-
можностей казахского языка в отображении новых социокультурных реалий. В этом направлении 
ведется целенаправленная научно-исследовательская работа. Особое внимание необходимо уделять 
созданию и совершенствованию терминологической базы казахского языка. В целях развития госу-
дарственного языка необходимо: пропагандировать и внедрять государственный язык посредством 
современных информационных технологий, различных форм и методов вербального и визуального 
воздействия; использовать уникальные возможности Интернет-пространства в обучении казахскому 
языку. Реализация всех перечисленных направлений поможет проследить и выявить инновационные 
процессы, участвующие в формировании современной языковой ситуации страны. 
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Тілдік жағдаяттардың негізгі даму тенденцияларының типологиясы 

Мақалада тілдік жағдаят мəселесі қарастырылады. Шетел елдеріндегі тілдік жағдаяттардың дамуының 
негізгі тенденцияларына типологиялық талдау жасалады. Қазіргі Қазақстандағы тілдік жағдаят 
шетелдегі тілдік жағдаяттар классификациясы призмасы аясында сипатталады. Келтірілген типология 
жаһандану үрдістерінің жəне интеграциялардың контекстіндегі тілдік жағдаят дамуына ықпал ететін 
бірқатар факторларды анықтауға мүмкіндік береді. 

The problem of linguistic situation is investigated in this article. It is carried out a typological analysis of the 
basic tendencies of linguistic situation development in foreign countries. The linguistic situation of the mod-
ern Kazakhstan is described in the light of the classification of the foreign linguistic situations. The intro-
duced typology makes possible to identify a number of factors which affect the linguistic situation in the con-
text of integration and the processes of globalization. 
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Т.Р.Қордабаевтың тіл біліміне қосқан үлесі 

Мақалада Т.Р.Қордабаевтың лингвистикалық мұрасы мен жалпы тіл біліміне қосқан үлесі жəне де 
ғалымның алғаш рет қазақ тіл білімі тарихын жүйелендіріп, лингвистиканың əр саласының зерттеу 
нысанын анықтап, қазақ тіл білімінің қалыптасып дамуына зор еңбек сіңіргені жайында сөз етіледі. 
Сонымен қатар автордың «Жалпы тіл білімі» еңбегіндегі өзекті мəселелердің жүйелі талдауы 
келтірілген. 

Кілтті сөздер: лингвистика тарихы, жалпы тіл білімі, теориялық пəн, өзекті проблемалар, методика, 
дыбыс тілі, қоғам, функция, лексикон, индивидуалдық, сөйлеу əрекеті, этникалық топ, Прага 
лингвистер мектебі, түрколог, монография, мақал-мəтел. 

 
Қазақ тіл білімінде теориялық мəселелерді зерттеу — дəстүрлі үрдіс. Ал жеке ғалымдардың ғы-

лымға қосқан үлесі туралы жол-жөнекей ғана айтылады. Оның өзінде көбінесе белгілі бір теориялық 
мəселеге деген көзқарасы, пікірі ғана есепке алынады. Ал қазақ тіл білімінің тарихында айтулы үлес 
қосқан тұлғалар қаншама. Айта кету керек, қазақ əдебиеттануына бұндай дəстүр кең енген. 

Орыс тіл білімінде жеке ғалымдардың ғылыми концепцияларын талдау, айқындау арқылы жет-
кен жетістіктері мол. Осы тұрғыдан жеткен жетістіктері де жеткілікті. Басқасын айтпағанда, В.В.Ви-
ноградовтың «Таңдамалысының» өзі тілші-ғалымдардың жеткен жетістіктері мен жіберген жаңсақ-
тықтарына арналған. 

Ғылым тарихы өткенді білу үшін ғана емес, оның қазіргі күйін дəл, дұрыс танып, болашағын қа-
тесіз бағдарлау үшін де қажет екендігін атап көрсетеді. Кезінде елімізде үстемдік алған саяси идеоло-
гияның нəтижесінде ғылымды да идеология бағындырды. Дүниені материалистік жəне идеалистік 
деп екіге бөліп алып айтысу да сол кезеңнің көрінісі. Сондықтан Т.Р.Қордабаев еңбектеріндегі ара-
тұра кездесетін мұндай сəттерге кешіріммен қарау жөн деп ойлаймыз. 

Т.Р.Қордабаев лингвистика тарихына жіктеу жасайды. 
Дүние жүзіндегі тілдер қаншама көп жəне құрылымы жағынан алуан түрлі болғанымен, олардың 

бір-біріне ұқсас, бəріне ортақ қасиеттері, ортақ заңдылықтары бар. 
Жалпы тіл білімі тіл туралы ғылымның бағыт-бағдарын белгілейтін жалпы теориялық пəн. Оның 

негізгі мақсаты — тіл білімінің ең өзекті, ең негізгі проблемаларына жүйелі талдау жасап, олардың 
өзіндік сипаттарын айқындау. 

Ондай өзекті проблемалар қатарына ғалым мыналарды жатқызады: 
1. Тілдің өзіндік табиғаты мен мəні, ойлаумен, қоғаммен байланысы, атқаратын қызметі. 
2. Тілдің құрылымы, құрылым элементтерінің бір-бірімен байланысы, арақатынасы. 
3. Тілдің таңбалық, жүйелік сипаттары. 
4. Дыбыс тілінің шығуы, тілдер дамуындағы ортақ заңдылықтар, тілдік құбылыстарға түрткі бо-

латын ішкі, сыртқы себептер, тілдер дамуында болатын дифференциялық саралану, интеграциялық 
процестер, жалпы халықтық тіл, диалекті, сөйлеу тілі мен əдеби тіл т.б. 

5. Тілдердің типологиялық, генеологиялық топтары, жіктелуі. 
6. Жазудың пайда болу, даму жолдары. 
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7. Тіл білімінің өзіндік зерттеу əдістері. 
8. Тіл білімінің негізгі салалары, басқа ғылымдармен қатынасы, өзіндік орны. 
Автордың тіл білімін басқа ғылымдармен байланыстыра қарауы да заңды. Тіл білімі басқа ғы-

лымдармен қаншалықты жақын байланысты болғанымен, оның дербестігіне нұқсан келмейді. Тіл бі-
лімі өзіндік объектілері, өз проблемалары, өзіндік зерттеу əдістері мен əдістемелері, өзіндік қалыпта-
су, даму тарихы бар қоғамтану ғылымдарының маңызды, дербес бір саласы болып келеді. Т.Р.Қорда-
баев дыбыс тілінің өзіндік сипаттары бір сұраудың да, бір сөйлемнен құралған анықтаманың да шең-
беріне сыймайды. Егер дыбыс тілін қоғамдық қызметі жағынан айқындағымыз келсе, оған «дыбыс ті-
лі дегеніміз — адамдардың бір-бірімен қатынас жасайтын кұралы деп, егер тілінің ой-санамен қарым-
қатынасын айқындағымыз келсе, ойды қалыптастырып жарыққа шығаратын құрал, ойлау құралы, 
ақиқат шын сана» деген анықтама береміз дейді. 

Тіл қоғам қажетін өтейтін, қоғамға қызмет ететін қоғамдық құбылыстар қатарына жатады. Оның 
себебі тіл қоғам үшін, қоғам мүшелерінің пікір алысып, өзара түсінісуі үшін керек. Пікір алысу, сөй-
лесу қоғамдасқан адамдар бар жерде ғана болады, адам жоқ жерде тіл де жоқ. Адам қоғамы қашан ту-
ған болса, тіл де сол кезеңде пайда болған. Қоғамсыз тіл, тілсіз коғам болмайды. 

Тілдің құрылымдық жəне функциялық жағы болады. Бұл екеуі өзара байланысты, бірақ бір емес. 
Тіл жалпыхалықтық дегенде, оның құрылымының жалпы халықтығы ескеріледі, өйткені бұл жағынан 
əр халық, əр ұлт тілі — бір бүтін. Ал қызмет жағынан алғанда тілде айырмашылық өзгешелік кездесе 
береді. Істейтін кəсіптеріне, мамандықтарына, білім дəрежесіне, жас мөлшеріне, жыныстарына қарай 
əр түрлі əлеуметтік топтардың өз сөйлеу мəнерлері, өзіндік лексикондары болатындығы даусыз. Бір 
кездерде «тіл таптық құбылыс» деушілер тілдің осы ерекшеліктеріне сүйенеді, сөйтіп, олар тілдің 
қызметтік жағын оның құрылымдық жағымен шатастырды деп атап көрсетеді. 

Сөйлеу дегеніміз — тілді қатынас процесінде өз ойын басқаларға білдіру, басқаның ойын білу 
мақсатында қолдану деп атап көрсетті. 

Тіл мен сөйлеудің бір еместігін, бұлардың арасында айырма барын ғалымдар ертеде-ақ байқаған. 
Т.Р.Қордабаев Ф. де Соссюрдің тіл мен сөйлеуге қатысты көптеген құнды пікірлерімен қатар кейбір 
қайшылықтры да бар, ол сөйлеуді тек индивидуумдық, даралық құбылыс, онда əлеуметтік ештеңе де 
жоқ дей тұра тілді сол сөйлеу əректінің бір бөлшегі деген пікіріне ғылыми түрде сыни көзбен қарап 
былай деді: «Егер тіл əлеуметтік болса, онда ол индивидуалдық болып табылатын сөйлеу əрекетінің 
бір бөлшегі болмау керек, не болмаса сөйлеу əрекеті таза индивидуалдық болмау керек. Сол сияқты 
тіл «сөйлеу əрекеті» түсінікті болу үшін, ал сөйлеу тілдің іске асуы, əрекетке жарауы үшін қажет дей 
тұра, сөйлеуді таза индивидуалдық құбылыс деу қисынсыз. Егер сөйлеуде тек индивидуалдық қана 
сипат болса, адамдардың бір-бірін түсінуі мүмкін болмаған болар еді». 

Тіл мен ойлау арасындағы байланыс, бірлік олардың тепе-теңдіктерінің кепілі бола алмайды. 
Бұл екеуі бір-бірінен қызметі, құрылымдары жағынан да жекеленеді. Ойлаудағы мақсат объектіні та-
нып-білу, жаңа мəлімет, тың білім беру табу болса, тіл ойды қалыптастыру, жарыққа шығару, оны 
сақтап, кейінгі ұрпақтарға жеткізу міндеттерін атқарады. Құрылымдары, логикалық формалары жа-
ғынан алғанда, ойлау ойдың логикалық құрылысына ұғым мен байымдауға негізделеді. Ойлаудың ло-
гикалық заңы, формасы — жалпы адамдық. Ал тілге негіз болатын оның грамматикалық құрылы-
сы — сөз өзгертуі, сөз туғызу, сөйлем құрау ережелері. 

Бұлар жалпы адамдық емес, жеке халықтық, ұлттық болады. Əрбір этникалық топ тілі ойды өзін-
ше қалыптастырады, тек өзіне ғана тəн амал-тəсілдер арқылы жарыққа шығарады. Осы себептен де əр 
этникалық топ өкілі өз тілі тұрғысында, өз тілі негізінде ойлайды. 

Профессор Т.Р.Қордабаев ғылыми тұрғыда мағына жөніндегі анықтамаларға сын көзімен қарап, 
мағына дегеніміз таңбалаушының таңбаланушымен қатынасынан туатын мəн, мазмұн деп түсіндіре-
ді. Тілдік мағына сан салалы, күрделі құбылыс. Бұл мағыналардың білдіретін материалдық көрсет-
кіштерінің қыр-сырлары, тілде атқаратын қызметтері жақтарынан алуан түрлі болатындықтарын бай-
қауға болады. 

Т.Р.Қордабаев тілдің мағыналарының сөйлеу процесіндегі түрленуін былай түсіндіреді: «Тілдің 
коллектив мүшелері сөйлеу процесінде сөздің лексикалық мағынасын түрлендіріп, оны ауыспалы, 
келтірінді мағынада қолдана береді, ал грамматикалық мағыналарды олай түрлендіре алмай-
ды» [1; 138]. 

Бұл жағдайлар тілдік семантиканың сапалық жағынан да, сандық жағынан да, құрылымдық жа-
ғынан да əрқилы екендігін байқатады. 
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Кез келген сөздің лексикалық мағынасымен бірге грамматикалық мағынасы қосақталып жүреді. 
Тілдерде кездесетін грамматикалық мағыналардың материалдық көрсеткіштері аффикстер, шылау 
сөздер, сөздер қатары, қос сөздер, ішкі флекция, екпін, интонация, супплетизм екенін атап көрсетеді. 
Əрбір грамматикалық мағына өздерінің материалдық көрсеткіштерімен бірлесіп жеке-жеке топ құ-
райды. Ондай топты лингвистикада грамматикалық категория деп атаймыз. 

Тіл білімінде сөз тіркесін сөйлемге қосып қараудың дұрыс еместігін ашып көрсетеді. Т.Р.Қорда-
баев бұл жөнінде былай дейді: «Сөздер тіркесінің сөйлемнен негізгі ерекшелігі — онда предикативтік 
байланыстың, қатынастың болмайтындығында: жақсы адам, кітап оқу, машинамен бару, дауыстап 
сөйлеу — сөздер тіркесі, кітап оқыды, машинамен барды, дауыстап сөйледі предикативті тіркес, яғ-
ни сөйлем» [1; 100]. Сонымен бірге Т.Р.Қордабаев өз еңбегінде сөйлем туралы былай дейді: «Сөйлем 
аяқталған ойды емес, жеке ойды білдіреді. Ондай жеке ойлар логикалық жағынан аяқталмауы да мүм-
кін. Сөйлем — ең кіші коммуникативтік тұлға. Оған тəн белгілер, оның грамматикалық сипатын ай-
қындайтын синтаксистік категориялар — коммуникативтік пен модельдік жəне предикативтік қасиет-
тері» [1; 100]. Т.Р.Қордабаев сөйлемдегі жіктеуде екі түрлі белгіні басшылыққа алады: оның бірі 
структуралық белгі, екіншісі — модельдік белгі. 

Дүние жүзіндегі тілдер сияқты қазақ тілі де дыбыс, сөз, сөздер тіркесі, сөйлемнен тұрады. Осы 
тілдік элементтер өзара бірлікте, байланыста тұрып, біртұтас құрылым құрайды. Т.Р.Қордабаев тілдік 
элементтердің əрқайсысына байланысты өзіндік пікірін айтады [2]. 

Тілдің басқа қоғамдық құбылыстардан ең негізгі өзгешеліктерінің бірі оның таңбалық сипатында 
болса, ал басқа таңбалар жүйесінен өзгешелігі — жүйелік, құрылымдық сипатында. Жүйе, құрылым 
дейтін атаулардың жəне бұлар арасындағы жақындық пен өзгешеліктерін ғылыми проблема ретінде 
біздің елімізде елуінші жылдар ішінен бері қарай зерттеле бастады. Осы уақыт ішінде жүргізілген пі-
кірталастарының нəтижесінде сөз болып отырған проблемаға қатысты екі мəселе түпкілікті шешілуде 
деуге болады. Олардың бірі жүйе мен құрылымды өзара жақын, бірақ бір-бірінен ерекшеліктері де 
бар, екі бөлек ұғымның атауы ретінде қолдану, екіншісі жүйені де, құрылымды да тілдік тұлғалардың 
бірліктеріне, арақатынастарына байланысты қарау мəселесі. Бірақ проблеманың ең күрделі мəселеле-
рі қатарына жататын бұл екі атауға анықтама беруде лингвистер арасында бір-біріне қайшы пікірлер 
күні бүгінге дейін бар: біраз ғалымдар тілдік жүйені элементтер қатынасымен байланысы тұрғысында 
анықтаса, екінші топтағы ғалымдар оны құрылымға тəн белгі деп есептейді. Т.Р.Қордабаев орыс тіл 
білімінде, Прага лингвистерінің мектебінде айтылған пікірлерге қосыла отырып, құрылым деп, тілдік 
тұлғалардың арнаулы тəсілдер арқылы іске асатын байланыстарының жиынтығын айтамыз дейді. Ал 
тілдік жүйе дегенге біртұтас объекті деп есептелетін құрамына енетін тұлғалар мен олар арасында бо-
латын байланыстар жиынтығы жатады. Тілдік жүйе құрайтын кесек тұлғалар — фонетика, лексика, 
грамматика. 

Т.Р.Қордабаев тіл дамуының, оның ішінде грамматиканың дамуы жөнінде айтқан пікірлерін өзі-
нің ХVІ–XIX ғасырлар жазба ескерткіштерін зерттеу қорытындысы деуге болады [3]. 

Тіл фактілерін тарихи тұрғыдан алып зерттеудің, білудің ғылым үшін де, практикалық іс үшін де 
үлкен мəні бар. Себебі қандай құбылыстың, фактінің болмасын өткенін, тарихи даму жолдарын біл-
мей тұрып, оның қазіргі күйін, сырын жете білу мүмкін емес. Тіл тарихын зерттеуде, үйренуде бас-
шылыққа алынатын басты бір принцип — тіл тарихын, оны туғызған, сол тілді қатынас құралы ретін-
де пайдаланған қоғам тарихымен тығыз байланыста қарау принципі. Тіл тарихын зерттеуде, үйренуде 
басшылыққа алынатын екінші принцип — зерттеліп отырған тілдің фактілерін, орынды жерінде, оны-
мен бірге туыстас тілдермен жəне қаралып отырған тілдің қазіргі фактілерімен салыстыра қарау 
принципі. 

Қорыта келгенде, Т.Р.Қордабаевтың еңбектерінің бір саласы — жалпы тіл білімі мəселелері. Бұл 
салада салмақты еңбектер жоғары оқу орындарына арналған «Жалпы тіл білімі», «Тілдің структура-
лық элементтері». 

«Жалпы тіл білімі» қазақ аудиториясына арналған бұл саладағы алғашқы оқулық. Бұл еңбегінде 
ғалым өзінен бұрынғы үнді-еуропа ғалымдардың еңбектерін саралап, жинақтап, типтендіріп, тіл білі-
мі тарихы мен тілдің жалпы теориясы туралы толымды аналитикалық тұжырымдар ұсынған. Бұл оқу-
лық осы уақытқа дейін жоғары оқу орынындағы оқу процесінің қажетін қанағаттандырып келеді. 
«Тілдің структуралық элементтері» қазақ лингвистикасында тілдің құрылымдық, жүйелік сипатын 
толық дəлелдеген алғашқы еңбек десе де болады. 
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Т.Р.Қордабаев — түрколог, қазақ тілінің тарихшысы. Оның бұл саладағы пікірлері мен ой-тұжы-
рымдары «Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі», «Тарихи синтаксис мəселелері», «Түркологияның да-
му тарихына», «Түркология жəне қазақ тіл білімі» атты еңбектерінде айтылған. 

Ғалым Қадырғали Жалайырдың «Жамиғат-ат-тауарихын», Абылғазы Баһадурдың «Шежіре түр-
кісін» зерттей келе, бұл ескерткіштерде оғыз-қарлық элементтері кездескенімен, олардың тілінің қа-
зақ тіліне неғұрлым жақын екенін дəлелдейді. Өзінен бұрын айтылып жүрген бұл ескерткіштер түркі, 
шағатай тілінде жазылған жазба тіл, қазақ əдеби тіліне негіз бола алмайды деген пікірлерге қазіргі қа-
зақ жазба əдеби тілінің бастауларының бірі екенін көз жеткізе дəлелдеп тойтарыс береді. 

«Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі» атты монографиясында кейінгі қазақ тілінің қалыптасуына 
осы жазбалар тілінің əсерін көрсетіп береді. Бұл жолда ғалымның дəлелдеріне тірек — ескерткіштер-
дің негізінен синтаксистік құрылысы. Алайда ғалым тиісті жерлерде морфологиялық, лексикалық 
элементтеріне жүгініп отырады. 

«Түркологияның даму тарихына», «Түркология жəне қазақ тіл білімі» оқулықтары көлемі жағы-
нан шағын болса да, казақ аудиториясына түркология тарихынан, түркология мəселелерін алғаш 
жүйелеп, бір ізге түсіріп берген еңбектер. 

Т.Р.Қордабаевтың айрықша бір еңбегі — «Қазак тіл білімінің қалыптасуы мен даму жолдары» 
атты монографиясы. Ғалым қазақ тіл білімінің тарихын алғаш рет жүйелеп, оның əр саласының зерт-
теу деңгейін анықтап берді. Монографияда бұдан былай зерттелуі қажет көкейкесті мəселелерді алға 
қояды. Бұл еңбек қазақ тілін зерттеушілерге бағыт-бағдар беруімен құнды. 

Монография саласында Т.Р.Қордабаев қомақты еңбегі — «Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктердің 
шақ категориясы» атты кандидаттық диссертациясы. Ғалым етістіктің шақтарын былай жіктейді: өт-
кен шақ, осы шақ, келер шақ деп бөледі де, бұлардың жасалу жолдарының семантикасы мен синтак-
систік қызметін талдап, көрсетіп береді. Т.Р.Қордабаевтың үш еңбегі жазылған еңбектерде термин-
дерде өзгеріс болғанымен, мағынасы мен формасы сол қалпында қолданылып жүр. 

Т.Р.Қордабаевтың қазақ тілінің морфологиялық сипаты жөнінде басқа да азды-көпті жол-жөне-
кей жазған пікірлері көп. 

Профессор Т.Р.Қордабаевтың айрықша да көп еңбек сіңірген саласы — синтаксис. Оның жай 
сөйлем синтаксисі бойынша жазғандары негізінен сөз тіркесі мен сөйлем мүшелері мəселелері тура-
лы. Сөз тіркесі синтаксисінде Т.Р.Қордабаев сөз тіркесінен бөлек синтаксистік единица ретінде қа-
растыруға қарсы ғалымдарға тойтарыс беріп «оны сөйлемді құрастырушы бөлшек ретінде» арнайы 
жіктеп бөлек қарауды қолдайды. Бұл мəселеде ол М.Балақаев тұжырымын мақұлдайды. Т.Р.Қордаба-
евтың үйірлі мүше мақаласы жазылғанға дейін, үйірлі мүшелер бағыныңқы сөйлеммен бірдейлестірі-
ліп немесе үйірлі мүшенің құрамындағы сөйлемдер бастауыш, баяндауышқа талданатыны туралы 
белгілер ұсынылып, я болмаса үйірлі мүше бастауыш-баяндауыштық ыңғайда тұрмау керек дейтін пі-
кірлер айтылып келеді. Т.Р.Қордабаев осыларды саралай келе, қазір қолданылып жүрген негізгі белгі-
лерін, атап айтқанда, құрылысын, интонациялық ерекшелігін белгілеп берді. 

Бұл белгілер осы күні күн тəртібінен түскен жоқ. 50-жылдар «Халық мұғалімі», «Қазақ тілі мен 
əдебиеті» журналдарында жүрген дискуссияның басында ұйымдастырушы ретінде Т.Р.Қордабаев 
болды. Өзі де пікірлерін айтты. 

Т.Р.Қордабаевтың ең құнды да, ерекше еңбектерінің құрмалас сөйлем синтаксисіне арналады. 
М.Балақаевпен бірігіп жазған «Қазіргі қазақ тілі» синтаксисі бөлімінің авторы — осы ғалым. Бұл кісі 
құрмалас сөйлемді былай жіктейді: салалас, сабақтас, аралас. Т.Р.Қордабаев салалас құрмалас сөй-
лемдерді құрмаласу тəсіліне қарай жалғаулықты салалас сөйлем, жалғаулықсыз салалас сөйлем деп 
екіге бөледі. 

Жалғаулықсыз салалас сөйлемдерді компоненттерінің бір-бірімен мағыналық қатынасына қарай 
мынадай түрлерге бөледі: 

1. Мезгілдес салалас сөйлем. 
2. Себептес салалас сөйлем. 
3. Қарсылықты салалас сөйлем. 
4. Түсіндірмелі салалас сөйлем. 
5. Салыстырмалы салалас сөйлем. 
6. Шартты салалас сөйлем. 
7. Көп компонентті салалас сөйлем. 
Жалғаулықты салалас құрмалас сөйлемдерді мынадай түрлерге бөледі: 
1. Мезгілдес салалас сөйлем. 
2. Себептес салалас сөйлем. 
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3. Қарсылықты салалас сөйлем. 
4. Талғаулы салалас сөйлем. 
5. Кезектес салалас сөйлем. 
Т.Р.Қордабаев сабақтас құрмалас сөйлемді мынадай түрлерге бөліп көрсетті: 
1. Шартты бағыныңқылы сабақтас сөйлем. 
2. Қарсылықты бағыныңқылы сөйлем. 
3. Салыстырмалы бағыныңқылы сабақтас сөйлем. 
4. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлем. 
5. Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлем. 
6. Қимыл-сын бағыныңқылы сөйлем. 
7. Мақсат бағыныңқылы сабақтас сөйлем. 
8. Мезгілдес сабақтас сөйлем. 
Аралас құрмалас сөйлем деп құрмалас енген жай сөйлемдерді бір-бірімен салаласып та, сабақта-

сып та байланысатын құрмалас сөйлемді айтады [4]. 
Бұлардың əрқайсысының жасалу жолдарын композициялық мағыналық қарым-қатынасын ай-

қындап көрсетіп береді. Т.Р.Қордабаевтың осы жіктеуі кейін көп өзгеріске ұшырай қойған жоқ. Бұл 
оқулық қазақ тілін оқып зерттеудің əлі де болса, рухани қажетін өтей беретін еңбек деп бағалауға бо-
лады. Т.Р.Қордабаев бұл еңбегін кейін де құрмалас сөйлем синтаксисіне байланысты мəселелерге 
мезгіл-мезгіл үн қосып отырды. Көз көргендердің айтуынша, Т.Р.Қордабаев құрмалас сөйлем синтак-
сисі туралы ойларын толықтырып, өңдеп, жаңа тың пікірлер қосып, «Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлем 
синтаксисі» атты еңбегін баспаға тапсырған. Алайда əлі жарияланған жоқ. Т.Р.Қордабаев сіңірген 
ерекше еңбегі — «Қазақ тілі синтаксистік құрлысының тарихы». Бұл еңбегінде айрықша атап көрсе-
терлік жайт, ғалымның нақты тілдік материалдар арқылы синтаксистік құрлыстың, синтаксистік 
бірліктердің өзгеріп, даму жолын көрсетеді, паратаксистің гипотаксиске бұрын болғанына нақты тіл-
дік материалдар арқылы көз жеткізуі. 

Т.Р.Қордабаев синтаксиске байланысты пікір айтқан бір саласы — синтаксистік құрлыстардың 
əр түрлі стильдегі қолданысы. Бұған байланысты біз ғалымның «Поэзиялық шығармалардың синтак-
систік құрылысы», «Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі», «Мақал-мəтел синтаксисі» еңбектерін ала-
мыз. Қазақ тіл білімінде жаңа ғана қолға алына бастаған күрделі синтаксистік тұтастық мəселесін 
зерттеуді алғаш күн тəртібіне қойған ғалым Т.Р.Қордабаев. 

Өлең тармағының синтаксистік құрылысы туралы Т.Р.Қордабаев былай дейді: «Егер шумақты 
басқаларға тəуелсіз өз алдына бір бүтін деп қарасақ, тармақты сол бүтіннің бөлшегі деп қарау керек». 
Мейлі салалас сөйлем болсын, мейлі сабақтас сөйлем болсын бір тармақ ішіне сыйып келген жағдай-
да олардың компоненттері арасында айрықша интонация, пауза дегендер болмайды. Өйткені белгілі 
бір интонацияға, паузаға ие болатын тармақ қана. Ал тармақ ішіне сыйып келген құрмалас сөйлем 
компоненттері өлең жолының бір бунағы тəрізді болып тұрады. Бұдан поэзиядағы интонация, пауза 
сөз тіркесінің синтаксистік сипатына, яғни сөйлем болу, болмауына ғана байланысты емес, одан гөрі 
өлең ырғағына байланысты, соған тəуелді деген қорытынды жасауға болады [1; 181]. 

Синтаксистік негізгі единица болып табылатын жай сөйлем мақал-мəтелде де қазіргі əдеби тілі-
міздегі тəріздес құрамда кездеседі. Мысалы: Шабан үйрек бұрын ұшар. 

Мақал-мəтел синтаксисінде етістік екі-үш формалық құбылыстарда ғана қолданылады жəне негі-
зінде екінші, үшінші жақта, келер шақта айтылады. 

Мақал-мəтел синтаксисінің ерекшелігі — сөйлемдегі сөздер санының мейлінше аз, сөйлемнің 
өте ықшамды болатындығында. 

Т.Р.Қордабаев мақалда кездесетін салалас құрмалас сөйлем компоненттері бір-бірімен берік, ты-
ғыз байланыста болмайды. Олар өзара нашар байланысады да, əрқайсысы өз дербестіктерін сақтап, 
қай жағынан болса да бір-бірінен тəуелсіз тұрады деп атап көрсетеді [1; 231]. 

Мақал синтаксисінің өзіндік тағы бір ерекшелігі мұнда екі жай сөйлем ғана емес, сонымен бірге 
екі түрлі құрмалас сөйлем де бір-бірімен құрмаласып келе береді. Мысалы: Қаз келсе, жаз келер. Ма-
қалда кездесетін сабақтас сөйлемнің негізгі түрі шартты рай арқылы жасалатын қарсы мəнді сабақ-
тастар мен салыстырма бағыныңқылы сабақтастар кездеседі, ал мезгіл бағыныңқылы түрі мақалда 
кездеспейді деуге боларлық [1; 237]. Мақалда есімше арқылы жасалатын сабақтас құрмалас сөйлем 
мынадай формаларда көрінеді. 

1. Бағыныңқылы компонент баяндауышы ша, -ше жұрнақты өткен шақтық есімшеден болады да, 
екі компоненттегі əрекет бір-біріне қарама-карсы қойыла салыстырылады. 
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2. Бағыныңқы компонент баяндауышы жатыс жалғаулы келер шақтық есімшеден болады да, ба-
ғыныңқылы компонент басыңқымен мезгілдік қатынаста тұрады. Мысалы: Ешкіні тəңір атарда, қой-
шының таяғына душар болады. 

Қорыта келгенде, Т.Р.Қордабаев қазақ тіл білімінің дамуында өзіндік орны бар, осы ғылымға ай-
рықша көп еңбек сіңірген ғалым екеніне көзіміз жеткенін айтуға тиіспіз. 
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Вклад Т.Р.Кордабаева в языкознание 

В статье рассматриваются лингвистическое наследие Т.Р.Кордабаева и вклад, внесенный им в общее 
языкознание, а также то, что он впервые систематизировал историю казахского языкознания и опре-
делил уровень исследования каждой отрасли. Авторами отмечается особая роль Т.Р.Кордабаева в 
формировании и развитии казахского языкознания, сделан системный анализ актуальных проблем, 
приведенных в труде ученого «Общее языкознание». 

The article considers the contribution and linguistic heritage of T.R.Kordabayev which in its turn is men-
tioned in the general linguistics; it is about his first systematized work on the history of Кazakh linguistics 
where he determined the research level in each field; he also invested his efforts to the formation and the de-
velopment Kazakh linguistics. 
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Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары 

Мақалада қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарындағы 
ерекшеліктері мен ұқсастықтары, сабақтас құрмалас сөйлемнің басқа түрлерін салыстыра отырып 
зерттелуі қарастырылды. Қосымша, қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас зерттелу тарихы 
мен жалпы сипаты көрсетілген. Осы синтаксистік құбылыстың зерттелу тарихына көз жүгірте 
отырып, олардың қолданылу аясы ерекшеліктерінің қазіргі таңда да біржақты зерттелмегені 
айқындалып отыр. 

Кілтті сөздер: құрмалас сөйлем, шартты рай, компонент, грамматикалық мағына, ақпарат, 
интонация, субъект-предикат, көсемше тұлғалы, мысал, жатыс септігі. 

 
Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлемге жай сөйлемдері мағыналық жағынан бір-біріне 

қайшы келетін сабақтас құрмалас сөйлемдер жатады [1]. Мұндай сөйлемдердің синтаксистік компо-
ненттері арасындағы мағыналық байланыс бағыныңқылардың басқа түрлеріндегідей бірін-бірі толық-
тап, бірін-бірі сипаттап тұрмайды, керісінше, бір-біріне қарама-қарсы айтылады. Біріншіден, біз қар-
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сылықты бағыныңқылы сабақтастарды жасаудағы шартты райлы етістіктерге тоқталамыз. Бұл жол-
дың өзі екіге бөлінеді. 

1. Бағыныңқы сөйлемнің баяндауышы етістіктің шартты рай тұлғасында (-са, -се) тұрады: 
2. Шартты райлы етістікке да (де, та, те) дəнекерлігі қосылады. 
Енді осының бірінші жолына сөйлемдер келтіре отырып талдаймыз. Мысалы: Бірі табылса, бірі 

жоқ (С.Жүнісов). Ілгері аттайын десең, алдыңғы жағың тар қойнауға кептеліп қалған (Ə.Кекілба-
ев). Айғайлайын десе, үні шықпайды (С.Жүнісов). Түн қараңғысында жасырынып келіп қорқытпақ-
шы болып қылжақбастау жігіт қасына таянса, қойшы түк сезбейді (С.Жүнісов). Сенің шаруаң бол-
маса, біздің шаруамыз бар қызыл комиссарларда (Х.Есенжанов). 

Мысалдағы бірінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (бірінің табы-
луына) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (бірінің жоқтығы) қарсылықты мəнде қолданыл-
са, екінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (ілгері аттағысы келуіне) ба-
сыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (алдыңғы жағының кептеліп қалуы) қарсы мəнде қолда-
нылған. Сол сияқты, үшінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекетке (оның айғайлағысы 
келуіне) басыңқы компоненттегі іс-əрекет (үнінің шықпауы) қарсылықты мəнде жұмсалған. Дəл 
осындай төртінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекетке (жігіттің қорқытпақшы болуы-
на) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет (қойшының түк сезбеуі) қарсылықты мəнде жұмсалса, бесінші 
сөйлемнің де бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (оның шаруасы болмауына) басыңқы 
компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (шаруасының болуы) қарсылықты мəнде жұмсалған. Осы бес сөй-
лемнің барлығына да ортақ грамматикалық мағына — қарсылықтық. Бағыныңқы компонент баян-
дауышының жасалу жолдары да бірдей (табылса, айтайын десең, айғайлайын десе, қасына таянса, 
болмаса), етістікке шартты рай тұлғасы жалғану арқылы жасалған. Бұл сөйлемдердің барлығында да 
екі толық субъект-предикаттық қатынас, екі ой-информация, екі интонация (тиянақты, тиянақсыз) 
бар. Ендеше, бұл сөйлемдер де — өзіндік грамматикалық белгілері бойынан табылған қарсылықты 
бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Енді шартты райлы етістікке да (де, та, те) дəнекерлігі қосылу арқылы жасалған қарсылықты 
бағыныңқылы сабақтастарды талдап көрейік. Мысалы: Мал өрістен қайтатын кез болса да, мөңіре-
ген сиыр, кісінеген жылқы даусы естілмейді (С.Жүнісов). Жалмұқан шірік болса да, мен алдыма шы-
ғара алмадым (С.Жүнісов). Ол қазір көкжиектен көтеріліп түн ортасы жақындағанын көрсетсе де, 
Текештің қонақтары жататын емес (Ə.Əбішев). Уезімде болып жатқан сорақылықтарды сізден 
басқалар жасырса да, мен жасыра алмаймын, тақсыр (Ə.Əбішев). Есеңгіреп қалса да, атқа үйрен-
ген тақымдары құлатпады (Ғ.Мүсірепов). 

Мысалдағы бірінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (малдың өрістен 
қайтатын кездің болуына) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (мөңіреген сиыр мен кісінеген 
жылқы даусының естілмеуі) қарсылықты мəнде жұмсалса, екінші сөйлемнің бағыныңқы компонен-
тіндегі іс-əрекет, жай-күйге (Жалмұқанның шірік болуына) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-
күй (оның алдына шығара алмауы) қарсылықты мəнде жұмсалған. Сол сияқты, үшінші сөйлемнің ба-
ғыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (оның түн ортасы жақындағанын көрсетуіне) басың-
қы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (Текеш қонақтарының жатпауы) қарсылықты мəнде тұр. Дəл 
осындай төртінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (сорақылықтарды бас-
қаларының жасыруына) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй (оның жасыра алмайтындығы) 
қарсылықты мəнде тұрса, бесінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күйге (оның 
есеңгіреп қалуына) басыңқы компонентіндегі іс-əрекет, жай-күй де (атқа үйренген тақымдарының құ-
латпауы) қарсылықты мəнде тұр. Осы келтірілген бес сөйлемнің барлығына да ортақ грамматикалық 
мағына — қарсылықтық. Бағыныңқы компонент баяндауышының да жасалу жолдары бірдей (болса 
да, шірік болса да, көрсетсе де, жасырса да, есеңгіреп қалса да), етістікке шартты рай тұлғасы жалға-
нып, оған да (де, та, те) шылауының тіркесуі арқылы жасалған. Бұл сөйлемдердің барлығында да екі 
толық субъект-предикаттық қатынас, екі ой-ақпарат, екі интонация (тиянақты, тиянақсыз) бар. Енде-
ше бұл сөйлемдер де — өзіндік грамматикалық белгілері бойынан табылған қарсылықты бағыныңқы-
лы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Сөйтіп, біз бірнеше сөйлемдерді талдай отырып, қарсылықты бағыныңқыларды жасауда -са 
шартты рай тұлғасының маңыздылығына көз жеткіздік. Жоғарыда көрсеткеніміздей, -са шартты рай 
тұлғасы түбір етістікке немесе болымсыз мəндегі етістікке тікелей жалғануымен де, да дəнекерлігі-
мен тіркесуімен де қарсылықты бағыныңқылы сабақтастарды жасай береді. Мұның бірінші жолын 
мектеп бағдарламасына алған енгізген ғалым М.Балақаев екендігі Қ.Есеновтің еңбегінен белгілі 
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[2; 146]. Ал екінші жолына ғалым: «Шартты райлы етістікке да дəнекерлігі қосылу арқылы жасалған 
бұл жол — ең көне, əріден келе жатқан жол» [3], — деп түсінік береді. Қарсылықты бағыныңқылы 
сабақтас туралы ғалым Т.Қордабаев: «Қарсылықты бағыныңқыда қарсы мағынада айтылып, қарсы-
лықты мағынаны білдіретін бағыныңқы компонент емес, басыңқы компонент. Бағыныңқы компо-
нентте белгілі бір істі істеу немесе істемеу үшін жасалған əрекет баяндалса, басыңқыда оның керісін-
ше болғандығы баяндалады» [4; 118], — дейді. 

Көсемше арқылы жасалған қарсылықты бағыныңқы сөйлемдер жиі түрде болмаса да, тілімізден 
орын алады. Бұл ретте бағыныңқы сөйлем баяндауышы əрдайым күрделі болып келеді де, көсемше 
формасы оларға бірдей жалғанады. Қарсылықты бағыныңқы сөйлем жасауға көбінесе көсемшенің -а, 
-е, -й тұлғалары бейім келеді. Сонымен қатар, жоғарыда талданған жолдардай, мұнда да екі жақ ком-
понент баяндауыш сөздерінің болымды, болымсыз түрде келіп отырулары да сөйлемнің қарсылық 
мəнін айқындай түседі. 

Əкесінің рұқсаты бола тұра, Гүлнəр Байжанды осы Марфуғаның сөзіне қарап үйіне түсірмеді. 
Кейбір сұраулары бола тұра, Сырбайдың Масақбай туралы айтқан сөздерін Естай бөлген жоқ 
(С.Мұқанов, ТШ, V-т.). Күн көрісі біреуге байланысты бола тұра, ол жақсы ат мінуді, жақсы киім 
киюді ұнатады. Дəулеті мол бола тұра, мұншама жасақсыз, мұншама салақ үйді көрген емен 
(С.Мұқанов, ММ). Секретарь Анатолий Кондраткевичтің қызына Байжанның жуырда үйленетінін 
біле тұра, бұл жөнінде ресми кеңес үстінде ыңғайсызданды. Гулнəр Марфуғаны сыйлай тұра, көңілі-
не қарай тұра, шын сүйген Байжанмен бос уақыттарын бірге өткізбей тұра алмады. Осынша əзір-
лігі бола тұра, ол тойын жасамай кетті (С.Мұқанов). Көсемше арқылы жасалған қарсылықты бағы-
ныңқы сөйлемдер түркі тілдерінде де кездеседі. 

Қырғыз тілінен: Өзү жаш, тажрыйбасыз боло туруп, Данко бизди қайсы жаққа алып келип 
таштады (М.Горький). 

Өзбек тілінен: План тулиб, биз ишни тухтатиб куймадик. 
Көсемше тұлғалы мұндай сөйлемдердің қарсылықтығы оларды бұрыннан айқындалған жолда-

рымен алмастырып айтқанда, айқын байқалады. 
Бағыныңқы жақ   Басыңқы жақ 
Түпкі ниеті  ұната тұра  оған қазір берер 
Байжанды  ұната тұрса да  уəдесі жоқ 
 ұната тұрғанмен 
 ұнатқанына 
 қарамастан 
Көсемшенің -а, -е тұлғасында келген қарсылықты бағыныңқыны осы тұлғалас мезгіл, амал бағы-

ныңқы сөйлемдерден ажырата алуымыз қажет. Төмендегі кестедегі сөйлемдерді салыстырыңыз. 

К е с т е  

-а, -е тұлғалы көсемшелі бағыныңқы сөйлемдер 

Қарсылықты бағыныңқы Мезгіл бағыныңқы Амал бағыныңқы 
Түпкі ниеті Байжанды ұната тұра, 
оған қазір берер уəдесі жоқ 
(С.Мұқанов, ТШ, V-т.) 

Шай жиыла бере, жастыққа құлай 
түсті (М.Əуезов, ТШ, I-т.) 

Қалжыңы, күлкісі араласа, шай өте 
көңілді ішілді (С.Мұқанов, ТШ, 
V-т.) 

 
Есімшелі қарсылықты бағыныңқы сөйлем баяндауышы етістіктің -ған тұлғалы есімше түрімен 

беріледі де, ол көмектес септік формасында (-ған + -мен) тұрады. Бұл жол да, -са да түріндегідей, ті-
лімізде өте жиі қолданылады. -ған + мен формасын қарсылықты бағыныңқының өзіндік төл жолы деп 
атауға болады. Өйткені бұл жол, жоғарыда талданған басқа амалдардай (-са, ма + й, -ған + да,  
-ғанша), кейде мағыналық жақтан басқа бағыныңқыларды жасай алмайды. -ған + мен түріндегі есім-
ше тек қарсылықты бағыныңқы сөйлемдерді жасауға ғана қатынасады. Сондықтан да мұны қарсы-
лықты бағыныңқының меншікті көрсеткіші деп те қарауға болады [2; 55]. 

Өтебайға сыртым жылтырағанмен, іште жатқан мұз (Б.Майлин). Арыстан айға шауып мерт 
болғанмен, артында жортқан баласы арыстандық етпей қоймас. Ақ сұңқар ауға шырмалғанмен, 
ұясынан ұшқан балапаны сұңқарлық етпей қоймас! — деген қазақ неткен дана (М.Əуезов). Қыстың 
басы тақау болғанмен, əлі қар түсе қойған жоқ (М.Əуезов). Немістер ожар қимылдап ілгері басып 
келе жатқанымен, артына қарайлауы да аз емес еді (Ғ.Мұстафин). 
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Мұндай тұлғада келген қарсылықты бағыныңқыны осындай құрылыстағы ескертпе (оқшау) сөй-
лемнен ажырата алуымыз керек. Атқаны мүлт кетпейтін, Дəулеттің оғы құсқа тие қалса, сырты қуан-
ған болғанмен, асыранды құсын атқандай іші ұнатпай күндей қалады. Енді Ташкенттен қозғалса, əри-
не, майданға беттеуін, оған жүрегі шымырлай қалғанмен, Айбарша ақылға жеңгізді де, бір көруін дү-
ниеге балады (С.Мұқанов). 

Мұндағы курсивпен терілген тізбектер сырт қарағанда бағыныңқы сөйлем тəрізді болғанмен, 
олар — ескертпе сөйлемдер. Өйткені мұнда автор белгілі бір құбылыстарды баяндау үстінде оқиға 
мазмұнынан тысқары өз тарапынан ескерту жасай кетіп тұр. 

Мектептерге арналған қазақ тілі оқулықтарында бертінге дейін қарсылықты бағыныңқының жо-
ғарыда сөз болғандарының ішінен тек -са да, -ған + мен жолдары көрсетіліп келді. Тек қазақ тілі 
грамматикасының (II-бөлім, синтаксис) өңделіп қайта жазылуына байланысты, 1951 жылдың алтын-
шы басылуынан бастап басқа жолдары да мектеп оқушыларына оқытыла бастады. 

Есімшелі қарсылықты бағыныңқыға байланысты мына бір жайды да аңғарта кеткіміз келеді. Жа-
тыс септік формасындағы есімше да дəнекерлігімен қабаттаса айтылғанда да, сөйлем бойында қарсы-
лық мəн байқалады. Мұндай мəннің орын алуына, сонымен қатар бағыныңқы, басыңқы компонент 
баяндауыштарының болымды, болымсыз түрде алмасып келіп отыруы да себеп болады. Бағыныңқы 
сөйлем баяндауышы аталған формада болымды түрмен берілсе, басыңқыныкы — болымсыз формада, 
немесе екі жақ баяндауыштары керісінше қолданыста келеді. Қарсылықты бағыныңқының бұл жолы 
əдеби тілімізден онша көп орын ала қоймайды, ол — ауызекі тілге тəн заңдылық. Сондықтан да болу 
керек, бұл жол қазақ тіл білімінде еленбейді. 

Ал түркі тілдерінің қайсыбірлерінде бұл жол қарсылықты бағыныңқының арнаулы бір көрсеткі-
ші болып саналады. 

Қырғыз тілінен: Асылбек кат жазғанда да, Болатбек катка жооп кайтармакчы емес. 
Өзбек тілінен: Бухгалтеримиз столи устида əнди асаларилар хам учмас, учганда да, бухгалтер 

уларга қаралас əди. 
Мұндай құрылыстағы қарсы мəнді сөйлемдер қазақ тілінде де (ауызекі тілде) кездесіп қалады: 

Сен арнайы келгенде де, ол бармайтын еді. Сен мұны айтпағанда да, оның өзі түсінуші еді. 
Бағыныңқының қарамағындағы да дəнекері сейлемге күшейтпелік мəн беріп, қарсылықты маз-

мұндағы ойды бекіте түседі. 
Құрмалас сөйлем синтаксисіне арналған зерттеулерде қарсы бағыныңқылы құрмалас сөйлем са-

бақтастың бір түрі ретінде кейде қаралса, кейде атаусыз қалып отырған. Мұның ең алғаш ауызға ілі-
гуі 20 жылдардан А.Байтұрсынұлы еңбегінен басталады. Онда мұны «ереуіл бағыныңқы» деп атаған 
да, шартты рай формалы етістіктің да-де шылауына тіркесіп айтылуы арқылы жасалатын бір ғана тү-
рі (Бəрі жабыла тартса да, жүк орнынан қозғалмады) келтірілген. Қ.Жұбанов жасаған 1936 жылғы 
оқу бағдарламасында да, 1938 жылы жарияланған Н.Сауранбаев мақаласында да қарсы бағыныңқылы 
сабақтас деген сөйлем жоқ. 20 жылдан кейін мұның ауызға ілігуі 1939 жылы жарық көрген «Қазақ ті-
лінің грамматикасы» атты оқулықта. Оқулық сабақтастың бұл түрін «қарсылықты сабақтас» деп ата-
ған да, оның жасалуының екі жолын көрсеткен: бірінші да-де шылаулы шартты рай арқылы, екінші 
көмектес жалғаулы өткен шақтық есімше арқылы Н.Сауранбаевтың педучилищеге арналып 1944 жы-
лы шыққан оқулығында қарсылықты бағыныңқылы деп атап, оның жасалуының үшінші түрін, өткен 
шақтық есімшенің ша-ше жұрнақты түрі арқылы да құрмаласатынын көрсетсе, 1948 жылы жариялан-
ған «Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер жүйесі» атты еңбегінде оны «қайшы сабақтас құрмалас» деп 
атаған да, алдыңғы еңбегінде қарсы бағыныңқылы сабақтас сөйлем жасаудың бір тəсілі ретінде алын-
ған ша-ше жұрнақты есімшенің дəнекерлігі арқылы жасалатын түрін қолданудан шығарып, оның ор-
нына үшінші тəсіл етіп, «бол, ал, бер» етістіктерінің шартты райдың болымсыз түрлерінде айтылуы 
арқылы жасалатын сабақтастарды жатқызған [5]. Оған: Əкеңнің өзі айтып бермесе, Абай аналардың 
қуанышпен қарсы алған көңілдерін мұңайтқысы келмейді деген мысал береді. 

Келтірілген шолудан да байқалатындай, сабақтастың бұл түрі де əр автор ғана емес, бір автор-
дың əр кездегі еңбегінде əр түрлі баяндалып келген. Сол ала-құлалықтардың жойылып, мəселенің бір 
ізді шешілуі 1961 жылы баспадан шыққан «Қазіргі қазақ тілі» атты оқулықтан басталады. Терминдік 
жəне жасалу жақтарын сөз еткенде бірізділік болмағанына қарамастан, сөйлемге анықтама беруде 
оны зерттеушілердің барлығы да «қарсы бағыныңқылы сабақтас деп компоненттері мағыналық жақ-
тан бір-біріне қайшы мəнде айтылатын сабақтас құрмалас сөйлемді айтады» деген анықтаманы қол-
дайды. Бұл анықтама дұрыс. 
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Компоненттерінің мағыналық қатынастары жағынан алғанда, қарсы бағыныңқылы сабақтас сөй-
лем қарсылықты салалас сөйлемге ұқсас: екеуінің компоненттері де мағыналары бір-біріне қайшы ке-
летін оқиғаларды баяндайды, өзгешеліктері тек құрмаласу тəсілдерінде ғана: бірінің салаласа, екінші-
сінің сабақтаса байланысатынында. Мысалы: Ол келді, бірақ мен жолыға алмадым. Ол келгенмен 
(келсе де), мен жолыға алмадым. 

Компоненттер мағыналарындағы қарама-қарсылықтың түрлері де, олардың көріну тəсілдері де 
алуан-алуан. Мысалы: Буржуйлар советтің үнін өшіреміз деп жанталасса да, жұмысшы мен ша-
руаның еркін тұншықтыра алмайтынына бұл жиналыс айғақ (X.Есенжанов). Оның «хайуаны да, 
найсыбы да» мен түсінбейтін сөздер болғанмен, зілді екенін молданың кескінінен байқап отырмын 
(С.Мұқанов). Жақсы аттың жалы сақталғанша, жақсы жігіттің ары сақталсын. 

Келтірілген мысалдың біріншісінде бағыныңқы компонентте істелмекші болған əрекет сөз бол-
са, басыңқы компонентте ол əрекеттің жүзеге аспайтындығы баяндалған. Ал мысалдың екінші сөйле-
мінде ондай екі түрлі субъектінің бір-біріне тікелей қарама-қарсы қойылған əрекеттері жоқ. Мысал-
дың соңғы сөйлеміндегі компоненттердің мағына қайшылығы алдыңғылардың бірде-біріне ұқсамай-
ды. Мұндағы қайшылық екі түрлі затты (жан мен арды), əрекеті салыстыру, салыстырғанда оларды 
теңдестіру мəнінде емес, біріне-бірін қарсы қоя салыстыру негізінен келіп туған қайшылық. 

Қарсылықты бағыныңқы да қарсы мағынада айтылатын, қарсылық мағынаны білдіретін бағы-
ныңқы компонент емес, басыңқы компонент. Бағыныңқы компонентте белгілі бір істі істеу немесе іс-
темеу үшін жасалған əрекет баяндалса, басыңқыда оның керісінше болғандығы баяндалады. Мысалы: 
Келер күндер көз алдына осынша-ақ айқын елес берсе де, Ушаков ашық алысуға кете алмайтынын 
сезді. Екі көзі алдында жатқан балада болғанмен, төр жақта айтылып жатқан сөздерге Көпейдің 
сергек зейін салып отырғаны байқалады (Ғ.Мүсірепов). Күндізгі ыстық, жүріс, кешкі отырыс денені 
салықтырса да, қиял əлемі талар емес (X.Есенжанов). Қодардың жазығы жоқ болса да, құн деген үн 
болмады (М.Əуезов). 

Бағыныңқы компоненттегі белгілі бір іс-əрекеттің, жағдайлардың логикалық нəтижесі болуға ти-
істі табиғи корытындысы ретінде күтілген жайлар басыңқы компонентте олай болмай шығады. Мы-
салы: Дəркембай екі мықты мырзаның қыспағында отырса да, Құнанбайдың сыртынан соңғы өзін 
қатты айғайлап айтып қалды. Абайдың құбылысы орасан болғанмен, енді Ербол бұны түсіне баста-
ды (М.Əуезов). Əйелдің аузынан тарыққан сөздер шыққанмен, үнінде жасығандық болмаса бас ұрып 
құлдық ету сарыны естілген жоқ (X.Есенжанов). Болыстың биылғы салып отырған шығыны жыл-
дағыдан көп болса да, Оспан аулына жиналған ел ағалары көп керіспей тез келіскен (М.Əуезов). 

Екі компонент арасындағы карама-қарсылық мағына бағыныңқы компоненттің белгілі баян-
дауыш формада айтылуы арқылы жасалады. Ондай баяндауыш формасына мыналарды жатқызуға бо-
лады [4; 25–36]. 

1. Бағыныңқы компонент -да -де шылауына тіркескен шартты рай формалы етістікке аяқталады. 
Мысалы: Анау жанжал уақытында, сол жылдары Күнту басқа жаққа шығып кетсе де, Оразбай 
оны бір аяғынан іліп қалды. Дəрмен мен Мағаш, Кəкітайлар өздері сүйсінген ойларын аша алмаса да, 
Абай айтқан жайларға соншалық ынтыға қызығып тыңдайды (М.Əуезов). Жалпы ел малдан безіп, 
бас қайрысына түскен тəрізді болса да, бай ағайындар кедей туысқаннан малын артық көреді 
(С.Сейфуллин). Салт аттылары мен ат шана өтіп кетсе де, Əбдірахман терезеге сүйеніп ұзақ тұр-
ды. Хакім қаншама тырысып түрлі болжалға салса да, ойы ешқандай дəлелді пікір тауып бере алма-
ды (X.Есенжанов). Қатыны шайын дəмдеп құйып берсе де, Егеубай бұрынғыдай жадырап іше алмай, 
бірер кеседен кейін төңкерді (Б.Майлин). 

2. Бағыныңқы компонент көмектес жалғаулы есімшеге аяқталады. Мысалы: Қыс қыстаулары 
басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады (Б.Майлин). Барлығы сол Байтасқа жүрісін бастат-
қанмен, əн-сəнін Əмір мен Үмітейге бағынтады. Əбіш скрипка тартып тұрғанмен, көңілі де, көзі де, 
көбінше, Мағрипа жаққа жиі ауғандай болатын (М.Əуезов). Бет пердесі бұзылмағанмен, аяқ басуы 
ауырлап кеткен əкесінің хал-жайы оған енді түсінікті болды. Ол ақылдарға Масақбай қарсы болған-
мен, басқарманың өзге мүшелері көбін қабылдады (С.Мұқанов). 

3. Бағыныңқы компонент шартты рай формалы етістікке аяқталады да, əр компонент құрамында 
мағына жағынан бір-біріне кайшы келетін сөздер болады. Ондай сөздер антоним сөздер болуы да, 
етістіктің бірі болымды, екіншісі болымсыз түрі болуы да мүмкін. Мысалы: Зұлымдық жалғыз ғана 
қалада екен десем, ел іші де шылқыған əділсіздік екен. Өтірікші-бала екен десем, мұның шешесінің де 
көз жұмбайы екен ғой (X.Есенжанов). Сақал-мұрты бар демесең, түптеп келгенде, осы Омардың өзі 
де жетім (Ғ.Мүсірепов). Бір адамның бір күнгі міндеті алты кубометр жер қазу болса, кейбір ал-
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дыңғы қатардағы жас əйелдер мен жасамыс кейбір еркектер күніне он бес–жиырма кубометр шы-
ғарады екен (С.Мұқанов). Əзір бір шұбардың өзі қатарға ілініп келе жатқаны болмаса, мынау отыр-
ған үш туыстың алдында оның əлсіз екені рас (М.Əуезов). Төлеубекті мұғалімдердің көбі жек көрсе, 
Жанат оны жақсы көреді (Ғ.Мұстафин). 

4. Бағыныңқы компонент көсемше формалы етістікке аяқталады да, басыңқы компонентте бағы-
ныңқы компоненттегі негізгі пікірге қайшы мəнде айтылған сөз болады. Мысалы: Секретарь Анато-
лий Кондраткевичтің қызына Байжанның жуырда үйленетінін біле тұра, бұл жөнінде ресми кеңес 
үстінде ыңғайсызданды. Гулнəр Марфуғаны сыйлай тұра, көңіліне қарай тұра, шын сүйген Байжан-
мен бос уақыттарын бірге өткізбей тұра алмады. Осынша əзірлігі бола тұра, ол тойын жасамай 
кетті (С.Мұқанов). 

5. Бағыныңқы компонент -ша, -ше қосымшалы есімшеге аяқталады да, сөйлем бағыныңқы ком-
поненттегі іс-əрекеттің, жай-күйдің болғанынан басыңқы сөйлемдегі іс-əрекеттің артықтығын көрсе-
теді. Бірақ ондай артықшылық екі түрлі іс-əрекетті теңдестіру түрінде емес, біріншідегі іс-əрекетке 
қарсы бола отырып, екіншідегі іс-əрекетті қолдау түрінде болады. Мысалы: 

Қарағайға қарсы, бұтақ біткенше, 
Еменге иір бұтақ бітсейші, 
Қыранға тұғыр қыларға, 
Ханнан қырық туғанша, 
Қарадан бір-ақ тусайшы, 
Халықтық кегін қусайшы.  

(М.Өтемісұлы) 

Жалғыз жүріп жол тапқанша, көппен бірге адас. Сыртың сайлы болғанша, ішің майлы болсын. 
Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл (Мақал). Білемін, ол бүгін Құнанбай баласының жолы бол-
ғанша, Қауменнің қанқұйлысының жолы болсын деп отыр (М.Əуезов). 

Қарсы бағыныңқылы сабақтас сөйлем жасауда жоғарыда талданған тəсілдердің атқаратын қыз-
меттері бірдей емес. Олардың ішінде қарсы бағыныңқылы сабақтас сөйлем жасауда жиі қолданыла-
тыны да жəне сөйлемнің мұндай түрін құрмаластыру ең негізгі функциясы болып есептелетіні де кө-
мектес жалғаулы есімше мен -да, -де шылаулы шартты рай формалы сөздер. Бұлардың солай екендігі 
қазақ лингвистикасында құрмалас сөйлем синтаксисінің алғаш зерттеле бастаған күнінен-ақ таныл-
ған. Ал кейінгі екі тəсілдің, яғни шартты рай формалы етістік пен -ша, -ше жұрнақты есімшенің қар-
сы бағыныңқылы сабақтас сөйлем жасаудағы рөлі алдыңғылардан біраз өзгеше. Мағыналары бір-бірі-
не қарама-қарсы келетін жай сөйлемдерді құрмаластыру, бұл екеуінің бірде-бір функциясы деуге бол-
майды. Бұлар басқа мағыналық қатынастардағы компоненттерді бір-бірімен құрмаластыру үшін де 
қолданылады. Мысалы: Тəкежанның ұрлатқаны шын болса, ол малдың жоқтаушысы өзі болатынын 
ескертіп отыр (М.Əуезов). Бүкіл жұмысшы көтерілсе, оған қаланың ұсақ қолөнершілері мен оқушы-
лары дем беріп бас көтерер еді (X.Есенжанов). Біз өткел басына келсек, ұзақ-шұбақ табын-табын 
малдар өтіп жатыр екен (Ғ.Мүсірепов). Meн келсем, менен əлдеқашан бұрын жұрт жиналып қалған 
екен (Б.Майлин). Қарсы келген топ қашан үйге кіріп болғанша, қызығына, ойын күлкісіне қарап аңы-
райсың да тұрасың (Б.Майлин). Қоқыш судиямен келіскенше, бұлар бой таса қып сонда жата тұр-
мақ (С.Мұқанов). 

Келтірілген мысалдың алдыңғы төрт сөйлемінде бағыныңқы компоненті шартты райлы етістікке 
аяқталған. Бірақ компоненттерінің мағыналық қатынастары жағынан алдыңғы екеуі шарттық қаты-
насты білдірсе, кейінгі екеуі мезгілдік қатынасты меңзейді. Ал енді, -ша, -ше жұрнақты есімше арқы-
лы кұрмаласқан кейінгі екі сөйлем компоненттері өзара мезгілдік қатынаста тұр. 

Қарсы бағыныңқылы сабақтастың өзіндік бір ерекшелігі сол, оның бағыныңқы компоненті мағы-
налық жағынан басыңқыға меңгерілмейді, оның белгілі бір мүшесіне жетектеліп, белгілі бір сұрауға 
жауап болып, тұрлаусыз мүшелер атқаратындар тəріздес қызмет атқармайды. Мұндағы бағынышты-
лық компонент баяндауышының тек формалық жағынан тиянақсыздығында ғана, ал компоненттердің 
мағыналық қатынастары жағынан алғанда қалыпты қарсылықты салалас сөйлеммен бірдей. 
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Особенности образования сложных придаточных уступительных предложений 

В статье рассматриваются особенности приемов образования придаточных уступительных пред-
ложений, идентичность и различия в их образовании по сравнению с другими видами сложнопод-
чиненных предложений. Предлагается описание истории исследования этого типа предложений, а 
также развитие уступительного сложноподчиненного придаточного предложения в целом. Так, обра-
щение автора к истории изучения уступительных придаточных предложений, связанной с особенно-
стями их употребления, показывает, что даже на сегодняшний день встречаются окончательно не вы-
явленные стороны этого явления синтаксиса. 

The article deals with the peculiar characteristics of the complex formation of the concessive subordinate sen-
tence, there are considered identity and distinctions in their formation in comparison with other kinds of com-
pound sentences. Also there is offered the description of history of research of this type of compound sen-
tences, and the development of a concessive compound subordinate sentence as well. So, the reference to his-
tory of studying of the concessive subordinate sentences, connected with features of their use, shows what 
even for today there are finally not revealed parties of this phenomenon of syntax. 
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Психолингвистикадағы уəждеме мəселесі 

Мақалада психолингвистикадағы лексиконның зерттелу мəселесі қарастырылды. Халықтың тарихи-
мəдени құбылысының тілмен байланысы жеке тұлғаның психологиялық көзқарасымен түсіндірілді. 
А.Құнанбайұлы, А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытұлы көзқарастары негізінде қазақ тіл біліміндегі 
психологиялық парадигманың пайда болуы мысалдар арқылы дəлелденді. Сонымен қатар сөз 
мотивациясының адам психикасы мен ойлау қабілетінің байланысы жайында сөз етілді. 

Кілтті сөздер: антрополингвистика, когнитивтік лингвистика, психолингвистика, тіларалық 
теориялар, құрылымдық принциптер, философиялық, логикалық, номинация, мотивация, 
этимологиялық құрылым, ми қабаты,  ономосиология, интерпретация, лексикон, инсан, эмоция. 

 
Адамзат баласының болашақ үшін қоғамдық, мəдени-əлеуметтік, экономикалық, тағы басқа кү-

ресі, сан ғасырлық тарихы, рухани жаңғырулары ұрпақтан ұрпаққа сол ұлттың тілінде сақталуы ар-
қылы жетеді. Ана тілінің өміршеңдік қызметінің қуаты мен құдіреті, негізінде, жаңа ұрпақтың ұлты-
мыздың көне тарихы мен мəдениетін дұрыс танып-білуінен бастау алады. Осы бастаулар кешенді тіл 
ғылымының көкжиегінде тағылымдық мəні зор ұлт тілінің өн бойынан ұлттық мəдениеттің көзі ре-
тінде табылады. Осымен байланысты тіл табиғатының қыр-сыры өзге ғылым салаларымен (психоло-
гия, антропология, этнография, мəдениеттану т.б.) тығыз қарым-қатынастың негізінде танылып, зер-
деленіп отыр. Өйткені ұлттық тілдің болмысын шынайы тану үшін тілдің өзіндік ішкі заңдылықта-
рын білу жеткіліксіз, оның түпкі тамыры сол тілде сөйлеуші этностың ғасырлар бойғы тарихымен, ді-
лімен, дінімен, тұрмыс-салтымен, мəдениетімен тікелей байланысты екені сөзсіз. Сондықтан ұлттық 
тілді сол этностың ділімен, мəдениетімен, танымымен, тарихымен біріктіре қарау мəселесі тіл ғылы-
мында өзіндік өріс алып келе жатқан антрополингвистика, психолингвистика, когнитивті лингвисти-
ка, əлеуметтік лингвистика сияқты жаңа бағыттардың тууына себепші болды. 
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Осыған орай, тілді дамытуға жəне тануға жан-жақты мəн беріліп отырған қазіргі кезеңде тіл ан-
тропоөзектік бағытында қарастыруымен сипатталады. Демек, бұл — тілді зерттеудің мүддесін нысан-
нан инсанға аудару, яғни адамды тіл арқылы жəне, керісінше, тілді адам арқылы анықтау. Сондықтан 
жаңа ғылыми парадигмаға сəйкес тілді зерттеуде негізгі назар тілдік жеке тұлғаға аударылады, соны-
мен байланысты тілді зерттеудің жаңа мақсаттары, маңызды ұғымдар мен тəсілдер, тіларалық теория-
лық негіздері қалыптаса бастады. Атап айтқанда, антропоөзектік парадигма бірінші орынға адамды 
шығарады да, тіл адам психикасын құрастырушы сипатта қарастырылады. Адамның сөзді қабыл-
дауы, сөз талғауы, бірдейлестіруі, олардың қыр-сырын ой елегінен өткізе пайымдауы, соның салда-
рынан жинақталар ақпараттар мен мəліметтерді жадыда сақталар қор ретінде жүйелеу — барлығы 
тілдік бірліктердің болмысын ішкі жəне сыртқы əсерлер тұрғысынан талдауға жол ашады, ал құры-
лымдық принциптер психологиялық, философиялық, логикалық, танымдық қағидаларға ұласып, тіл 
білімі ғылымының өрісін кеңейте түсуге ықпал етеді. 

Тіл біліміндегі ат қою, ғылымиландырып атасақ, номинация теориясының да адамзат психика-
сымен, ойлауымен, таңбатануымен байланысы баршылық. Осы түйісте сөздің уəждемесі (мотивация-
сы) туралы мəселе келіп шығады. 

Уəждеме құбылысына тіл білімі ғылымында тоқтамды, тұрақталып қалыптасқан анықтама беріл-
меді десе де болады. Бұған айқын дəлелдің бірегейі сол, бұл құбылыстың өзін əр түрлі терминдермен 
береді: мотивировка, мотивация, сөздің ішкі формасы, семантикалық форма, сөз образдылығы, сөздің 
мағыналық белгісі, сөздің этимологиялық құрылымы, негіздеме, уəждеме т.б. 

Тіл — адам танымының айнасы болғандықтан, тілді таңбалық жүйе аясында қарасақ, уəждеме 
арқылы зат пен құбылыс атауының табиғатына бойлауға, қажеттілігін түсінуге, атаудың негізін түйсі-
нуге, зат пен құбылыс жəне олардың атауларының арасындағы əлдебір байланысты айқын сезінуге, 
пайымдап байқауға болады. Қазақ тілінде уəждемеге берілген екі қысқаша анықтама қолымызда бар: 
«Мотивация, уəждену (фр. motif — сылтау, дəйектеме; ағыл. motivation — уəждеме, дəлелдеме) — тіл 
арқылы аталған заттың немесе құбылыстың белгілерін бейнелеу актісі [1]. Əдетте, мотивация мəні 
диахрониялық тұрғыдан ашылады. Мысалы, тіліміздегі қабырғасымен кеңесу деген фразеологиялық 
тіркестің «үйдегі əйелімен, отбасымен кеңесу, ақылдасу» мəнінде қолданылатыны бəрімізге белгілі. 
Ал осы тіркестің шығу төркінін христиан дінінің қасиетті кітабы «Таураттан» іздеуге болады. «Жара-
тылыстың басталуы» тарауында құдай көк пен жерді жаратқан соң топырақтан еркек адамды жасап, 
оған жан бітіріп, «адамның жалғыз болғаны жараспас» деп, оның бір қабырғасынан əйел жасап берді. 
Осындай мотивация негізінде фразеологизм пайда болған. 

Екінші бір «Лингвистикалық түсіндірме сөздікте» уəждемені «туынды жəне күрделі сөз мағына-
ларының, оларды құрайтын сөздердің мағыналарына тəуелді болуы» деп көрсетеді [2]. 

Көріп отырғанымыздай, назар күрделі сөздің, тіркестің мағыналық құрамына, таза экстра-
лингвистикалық оқиғаларға аударылады екен. Ал жеке сөз мағынасының уəжіне бойлай қойған жоқ-
пыз. Ал мұның адам психикасының даму үдерісімен қалай да бір байланыста екеніне күмəндануға 
болмайды. 

Сөзжасам барысында сөз жасаушы бірліктер уəждемені тудыруға себепші болады да, ал оның 
нəтижесінде туған жаңа атау уəжделген таңба болып саналады. Демек, уəждеме номинациямен (затты 
сөзбен атаумен) байланысты қарастырылуы қажет. 

Күнделікті тұрмыста уəжделмеген сөздер ішкі тұрпаты айқын сөздер сияқты белгілі бір заттың 
атауы қызметін атқарады. Дей тұрсақ та, мұндай уəжделмеген сөздермен салыстырғанда, уəжделген 
сөздер қолданылу аясы, таңбалық қасиеті тез қабылданып, санада, есте берік сақталады. Уəжделу 
байланысы — сөздік құрамдағы жүйелі қатынастардың маңызды түрі сөздік құрам болады. 

Құбылыс немесе зат атауының түп-төркініндегі бастапқы негіз оның субъектіге қалай əсер етуін-
де жатады. Əрбір зат пен құбылыс табиғи жəне табиғи емес қасиеттерден, белгілерден тұрады. Олар-
дың бəрі бірдей бір мезгілде адам психикасында, санасында орнығуы қиын. Сондықтан солардың 
ішіндегі біреуі я бірнешеуі ғана іріктеліп, екшеліп шығады да, адам жадынан ерекше орын алады. 
Нысанды бейнелеу үшін тілдік жүйе іске қосылады да, түйсікпен қабылданған алғашқы белгі (қасиет, 
сипат) кеңейіп, өрістей түседі. Осылайша таңдап алынған қасиет барлық физиологиялық қатынастар-
ға тəуелді емес. Əсер етуші қозғаушы күштің қайсысы неғұрлым басым болса, адам санасына тек сол 
ғана ерекше əсер етеді деген түсінік тумаса керек. Себебі осының нəтижесінде ұғынылмақ мағынасы 
бар сөздің я басқа тілдік таңбаның бəрі бірдей қалыпты нормаға айналып кете бермейді. Ми қабаты-
ның қызметі арқылы заттың немесе құбылыстың тек бір ғана қасиеті сүзіліп шығып, оны субъект бе-
рік қабылдайды. Сүзуден өткен санадағы осындай құбылыс тілде дұрыс əрі жиі пайдаланылады. Мы-
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салы, сағақ деген сөздің жалпы қасиеті (мағынасы) бір нəрсенің төменгі жіңішке, қылта жағын таңба-
лайды. Алайда қазақ əдеби тілінде бұл малдың мойыны мен иегінің арасын білдірсе, оңтүстік өңірде 
оның «төменгі жақ» мағынасы басым болып қабылданудың нəтижесінде жəне тұрмыс-тіршіліктің 
ерекшелігіне орай «ағаштың ең төменгі бұтағын» таңбалайды. 

Құбылыстың не заттың белгілі бір бастапқы қасиет, сипатын белгілеуге арналған сөздің тілдік 
даму жолында алғашқы мағынасының көмескі тартып кетуі де тіл тарихына белгілі үдеріс. Мəселен, 
«тон» сөзі алғашқыда киім атаулыны белгілеуге бағытталса, қазір ол жалпы тектік сипаттан айыры-
лып, киімнің бір ғана түрін таңбалайды. Кейбір сөздің аталуы сол құбылыстың я заттың адам психи-
касында қалай қабылданып, оған қай жағынан əсер еткендігімен байланысты болады. 

Сондықтан кез келген сөз белгілі бір нысан арқылы уəжделеді. Тілдік таңбаның таңбаланушы-
мен арасындағы байланыстың еркін болуы нəтижесінде келе-келе сөз бен оның түпкі уəжі арасында-
ғы байланыс алшақ тартады, сөз өзінің «тегін жатсынады». Осының нəтижесінде лексикалық бірлік 
деэтимологияланып, уəжі күңгірттенеді. Тілдік таңбалау еркін құбылыс болып шыға келеді. Сонымен 
қатар адам психикасының табиғаты, қызметінің икемділігі сондай, түсініксіз деген сөздерді қайта өң-
деп, оның тағы бір жаңа баламасын тауып, соған қайтадан уəждеме жасай алады. 

«... мотивацияның көптеген біржақты анықтамалары зат атауының тек экстралингвистикалық не-
месе тілдің ішкі ерекшелігіне көңіл бөлумен шектеледі. Ойдың мазмұнын жеткізу жолы бір ғана тіл 
арқылы іске асқанымен, оның өзі түрлі физикалық жақтан қабылданып, түрлі физикалық жағынан бе-
ріледі» [3]. 

Себебі əрбір құбылыс адамның сезім ағзаларының бəріне бірдей əсер етпейді, біреуін ерекше қа-
былдайды. Мысалы, көзбен көру арқылы қабылданған сезімді адамның дыбыстық тілі тек сол көрініс 
ұғымында ғана, тыңдау арқылы қабылданған сезімді тек сол дыбыс күйінде жеткізе алады. Бастапқы 
атауға негіз болатын алғашқы импульсті беретін тіл емес, керісінше, адам сол құбылысты таныту 
үшін тілдік құралды талап ететін заттың өзі психикаға əсер ету арқылы нұсқау береді. 

Сөздің уəжделуі уəждеменің ең өзекті, басты теориясының бірі ретінде саналады. Бұл ұғымға бе-
рілетін анықтамалардың түрлі варианттары қолданылып жүр. Мысалы, заттың атау алу заңдылығы 
принциптеріне сүйенетін тілдегі ономосиология ғылымы уəжделуді былайша түсіндіреді: Уəжделу 
үдерісі — тілді ономосиологиялық жағынан ыңғайластыратын, атаудың негізінде себеп болатын, бел-
гілі бір уəждің барысында шығатын атаудың формасы. Уəжделудің анықтамасын іздегенде басты 
рөлді тілдік қатынастар атқаратынын ұмытпаған жөн. Себебі əрбір ой, əрбір лексикалық бірлік əр 
ұғымда əр түрлі болып қалыптасады. 

Уəжделуді қарастырғанда лексикалық материалды лексикологияның аспектісінен іздестіру жиі 
кездеседі: сөз мағынасының уəжделуі оның құрылымы мен тілдік жүйедегі сөйлеу элементтерінің тірі 
санамен болатын семантикалық қарым-қатынасынан көрінеді. 

Уəжделу — күрделі бүтіннің мағынасынан сол бүтіннің бөлшектерінің мағынасын алып шығу, 
сөздің семантикасы мен айтылуының, дыбысталу мен мағынаның арасындағы байланыстың негізгі 
себепкері. 

Уəждемелік мағына синхронды түрдегі сөз өндіру факторы ретінде психолингвистикалық тұрғы-
дан егжей-тегжейлі, өте ұқыпты зерттеуді қажет етеді. 

Психолингвистиканың пəнін айқындауда даулы мəселелер баршылық, қазіргі психолингвистика-
дағы бірқатар қағидалар нақты емес, зерттеуге алынған мəселелерде айқын меже жоқ десе де болады. 
Бұл жайттан психолингвистика осы күнге дейін арыла алмай отыр. Себебі оның қамтып отырған 
проблемалар аясы өте кең, əр алуан, əр текті. Басқа сала өрістеріне жиі жайылып кетеді. Мұның өзі 
біздің зерттеуімізді бұлдыр шексіздікке апарып соғардай əсер етеді. Сондықтан ділдік лексиконға қа-
тысты айқын деген құбылыстарды негізгі нысанаға алуға тура келеді. 

Психолингвистика аясында тіл білімінің философиялық аспектісі мен психологияға арналған 
зерттеулер баршылық. Бұлардың қатарына тіл мен ойлау, тіл мен сананың өзара ықпалы мəселесіне 
арналған, онтогенездік жəне филогенездік тұрғыдан адам санасының қалыптасуына бағытталған ең-
бектер жатады. Ойлаудың таңбалық сипаты проблемасы да осы тұрғыдан зерттеліп жүр. Мəселен, 
неогумбольдтшіл Лео Вайсгербердің «Ана тілі жəне рухтың қалыптасуы» атты еңбегі тіл философия-
сы тұрғысынан жазылған. Солай бола тұра бұл ғалымның осы еңбектегі пікірлеріне психолингвистер 
дəйек ретінде жиі назар аударып отырады. Вайсгербердің психолингвистикаға сүйеніш болып жүрген 
кең тараған бір пікірі мынадай [4]. Ғалым таңбаның мүмкіндігін саралай келе, таңбаның мынадай 
қызметтерін көрсетеді: 
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1) оқиғалар легіндегі бір сəтті белгілейді, ол сəтті басқа сəттерден өзгешелейді де сол арқылы 
оған жаңа айқындық, анықтық қосады; 

2) тəжірибе арқылы сезінуді еркін түрде қайта қайталауға мүмкіндік береді жəне оны жеңілдетеді; 
3) түрлі сезім толқыныстарының арасын байланыстыруға көмектеседі де, соның арқасында нақты 

бір сезім толқынысынан көптеген басқа құбылыстарды жалпылап ойлап қорытып шығаруға болады. 
Ділдік лексиконның түзілуінде бұл қызметтер белсенді əрекеттерге жатады. 
Мəтінді ұғыну-ұғындыру туралы ғылым ретінде герменевтика да психолингвистикамен жақын, 

шектес. Герменевтикада сөз (сөйлеу іс-əрекеті) мəтіннің өзі мен оның қабылдануы, болмысты адам-
ның түсіндіруі мен түсінуінің тұрғысынан қарастырылады. Герменевтикада да, психолингвистикада-
ғы сияқты, мəтінді интерпретациялаудың көп түрлілігі, көп нұсқалы болатыны туралы қағида бар. 
Бұл жайт ділдік лексикондағы сөз ұғыным үдерісінде де кездеседі. 

Психолингвистикада мəдениеттану мен ұлттық психологияға, ұлттық танымға шектесетін бірқа-
тар ортақ проблемалар бар. Атап айтсақ, тіл-тілдегі əлем бейнелерінің арасында айырмашылықтың 
болуы тілдердің құрылымымен ғана емес, сол тілде сөйлеушілердің дүниені өзінше, сол тілдің «көзі-
мен» көруімен де байланысты екендігі туралы ойлар. Дəйек ретінде мына бір қағидаларға ой жіберіп 
көріңіз. Данышпан қазақ шығарған мақал: «Сөзіне қарай кісіні ал, — Кісіге қарап сөз алма». В. фон 
Гумбольдт: «Тіл — халықтың рухы, мəні». Л.Вайсгербер: «Тілде халықтың тəжірибесі, сол тілдің 
өкілдеріне маңызды дегеннің бəрі сақталады». Ділдік лексиконның түзіліп, қалыптасуындағы ұлттық 
факторлар үлкен-үлкен зерттеулерді күтіп тұр. 

Қазақ тіл білімінде психолингвистика дербес сала болып қалыптасқан жоқ. Жоспарлы түрде 
зерттеу мен оқытудың өзі санаулы ғана уақыттың еншісінде. Оның бір айқын дəлелі — қазақ тілінде 
атап көрсетерліктей іргелі арнайы зерттеу еңбегі немесе оқулықтың қолда жоқтығы. Бізде тіл құбы-
лыстарының психикамен байланысы модальділік шеңбері көбіне мағынадағы эмоционалдық-экспрес-
сивтілік аясынан аспайды десек, асырып айтқан бола қоймайды. Себебі қазақ тіл білімінде сөйлеу 
үдерісі емес, тіл зерттеледі. Көп тұста тіл мен сөйлеудің ара жігі ажыратылмай талданады. Бір дəйек 
келтірейік: «Психолингвистикалық құбылыстар (түйсік, қабылдау, сезім т.б.) сөйлеу үдерісіне тікелей 
қатысады. Адам ауызекі немесе жазба тіл арқылы қатынас жасағанда, белгілі бір ұғымды білдірумен 
бірге, сол ұғымға деген өзінің көзқарасын да қоса аңғартады. Демек, тіл ойды ғана емес, сонымен қа-
тар адамның сезімін, жан дүниесін де білдіреді. Мысалы, оңбаған, қаныпезер, жауыз немесе сұлу, 
əдемі, көрікті, керім сияқты синонимдік қатардың құрамындағы сөздер бір-бірінен тек лексикалық 
мағынасымен ғана емес, сонымен қатар эмоциялық бояу-реңкімен де ажыратылады. Айтылу мақса-
тына қарай хабарлы, лепті, бұйрықты, сұраулы болып келетін сөйлемдерде адам психологиясына, іш-
кі дүниесіне əр түрлі əсер етеді». Бұл «Қазақ тілі» энциклопедиясының алынған дəйексөз қазақ сөйле-
нісінің психологиялық қыры тың жатқанын көрсетеді [5]. 

Əрине, бұл — қазақ тіл біліміндегі психологизмді тақыр жерге орнату деген сөз емес. Оның ны-
шандарын сөзтануға қатысты əдебиеттерден кездестіруге болады. Тіптен, Абайдың өзінің: «Естіген 
нəрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар»: 

 əуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек; 
 екінші, сол нəрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу 
керек; 

 үшінші, сол нəрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек; 
 төртінші, сол кеселді нəрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. 
Ой кеселдері: уайымсыз, салғырттық, ойыншы-күлкішілдік я бір қайғыға салынып, я бір нəрсеге 

құмарлық пайда болу. Бұл төрт нəрсе — күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нəрселер», ал «Он 
тоғызыншы қара сөзінде»: «Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды: естіп, көріп, ұстап, татып 
ескерсе,... білгені, көргені көп болған адам білімді болады» [6], — деген сөздерін психолингвистика-
лық санаттар тұрғысынан қарастыруға əбден болады. Сөз арасында айырықша атайтын бір тарихи 
идея бар. Өкінішке қарай, идеологиялық субъективизм кесірінен жанданып, дамытылмай қалды. 
Ол — Ахмет Байтұрсынұлының: «... ауыздан шыққан сөздің бəрі сөйлем бола бермейді, айтушының 
ойын тыңдаушы ұғарлық дəрежеде түсінікті болып айтылған сөздер ғана сөйлем болады», — деп сөй-
лемге тауып белгілеген талабы. Психология мен тіл білімінен хабардар адам мұндағы «ауыздан шық-
қан сөз», «айтушы», «ой», «тыңдаушы», «ұғарлық», «түсінікті болып айтылған» деген ұғымдарды 
сөйлеу іс-əрекетінің психологиясынан да кезіктірер еді. Бірақ қазақ кеңес тіл білімі мұны «жылы 
жауып» қойды да, «сөйлем дегеніміз — аяқталған ойды білдіретін синтаксистік тіркес» деген анықта-
маны дəлелдеуді, өзгертуді қажет етпейтін қасаң қағидаға (аксиомаға) айналдырды [7; 264]. 
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А.Байтұрсынұлы «Əдебиет танытқыш» атты еңбегінде əдебиетті сөзді іске жарату тұрғысынан 
қарайды. Сол себепті де оның пікірлері психолингвистиканың, оның келелі мəселесі ділдік лексикон-
ның қазақ филологиясындағы бағдарламасындай əсер етеді: 

«Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: 1) ақылға; 2) қиялға; 3) көңілге. 
Ақыл ісі — аңдау, яғни нəрселердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ойлау, қиял ісі — меңзеу, 

яғни ондағы нəрселерді белгілі нəрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, суреттеп ойлау; 
көңіл ісі — түю, талғау. 

Тілдің міндеті — ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түюін 
түйгенінше айтуға жарау». Мұнан соң ғалым ділдік лексиконның тұғырлы нысандарын айқындайды: 
«... жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама-қадірынша жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін адам та-
былуы қиын. Ойын ойлаған қалпында, қиялын меңзеген түрінде, көңілдің түйгенін түйген күйінде 
тілмен айтып, басқаларға айтпай білдіруге көп шеберлік керек. Мүддесін тілмен айтып жеткізу қиын 
екендігін, оған өте шеберлік керек екендігін мынадан байқауға болады... Əркімнің өз салты болғаны-
мен, ол салттар жалпы сөз тізу шарттарынан аса алмайды. Сөз шығарушылар, əуелі сөз ұнасымына 
керек жалпы шарттарды орнына келтіріп, өзінің өзгеше əдісі болса, соның үстіне ғана қосады. Сон-
дықтан сөз шығарушылар бəрінен бұрын лебіз заңынан шыққан сөздің асыл болуының жалпы шарт-
тарын білу қажет. 

... Бір нəрсе турасындағы пікірімізді, яки қиялымызды, яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсы-
лап айта білсек, сол сөз өнері болады. Ішіндегі пікірді, қиялды, көңілдің күйін тəртіптеп, қисынын, 
қырын, кестесін келтіріп сөз арқылы тысқа шығару — сөз шығару болады» [8; 10–17]. Көріп отырға-
нымыздай, жеке адамның тілді жаратуы психолингвистиканың бір саласы сөз саптау (производство 
речи) мəселесімен ұласып жатады. 

А.Байтұрсынұлы мұрасында ділдік лексиконның нақты негіздерін көрсетіп беретін пайымдама-
лар баршылық. Мына бір пайымдаманы ділдік лексиконның қазақ тіл біліміндегі алғашқы ғылыми 
түсіндірмесі деуге əбден болады: «Біз қазақ тіліндегі сөздің бəрін білгеніміз қазақ тілін қолдана білу 
болып табылмайды. Тілді қолдана білу деп айтатын ойға сəйкес келетін сөздерді таңдап ала білуді ай-
тамыз. Қазақ тілі қазақ ортасындағы бəріне бірдей ортақ мүлік болғанмен, бəрі бірдей пайдаланбай-
ды. Əркім əр сөзді өзінше қолданады, өзінше тұтынады. Бүтін пікірін айтып шығатын əңгіме ішінде 
түгіл, жалғыз ауыз амандасу жүзінде де əркім əр түрлі сөз қолданады. Мəселен, біреу «амансыз ба?» 
деп, біреу «есенсіз бе?» деп, біреу «сəлемет жүрсіз бе?» деп, біреу «күйлі, қуатты барсыз ба?» деп 
амандасады. Сол сияқты, əркім пікірін сөз қылып шығарғанда да ана тіліндегі сөздерді əрқайсысы əр 
түрлі қолданады. Қысқасынан айтқанда, əркім сөзді өз қалауынша алып, өз оңтайлы көруінше тұты-
нады. Əркім өз қалауынша алып, өз оңтайынша алып тұтынған сөздер сол адамның тілі бола-
ды» [8; 18–19]. 

Ғалым ділдік лексикондағы сөзді тану үдерісінің жалпы сипатын беруде айтушының айтатын 
нəрсені жетік білуі керектігін, себебі адамның мұндайда «ашық» сөйлейтінін, ал толық таныс емес 
сөзді «көмескі, күңгірт» баяндайтынын басшылыққа алады [8; 20]. 

А.Байтұрсынұлы сөзді қолданудағы инсанның психикасында болатын объективті үдеріс өзектен-
діруді анық байқаған: «Сөздің дұрыс, таза, анық, дəл айтылуының үстінде талғау сөздің көрнекі болу-
ын да керек қылады. Адамға дерексіз заттан гөрі деректі зат түсініктірек, жансыз заттың күйінен жан-
ды заттың күйі танысырақ. Сондықтан адам сөйлегенде, сөзі толық түсінікті болу үшін, дерексіз зат-
тарды деректі затша, пернесіз заттарды пернелі затша қалыптайды. Жансыз затты жанды заттай ға-
малдайды» [8; 23]. 

Ойды сөзбен хабарлаудың алгоритмдік өңделуі туралы алғашқы бастау пікірді де А.Байтұрсын-
ұлынан табуға болады. Бір дəлел: «Сөз дұрыс айтылуы деп əр сөздің, əр сөйлемнің дұрыс күйінде 
жұмсалуы айтылады. Олай болу үшін керек: 

1) сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты нəрселер-
ді жақсы біліп, əрқайсысын өз орнына тұтыну; 

2) сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру; 
3) сөйлемдерді бір-біріне дұрыс орайластырып, дұрыс құрмаластырып, дұрыс орындасты-

ру» [8; 19]. 
Сондай-ақ психолингвистикадағы гештальт мəселесінің алғашқы ұшқындары А.Байтұрсынұлы-

ның əдістемелік еңбектерінен орын алған [7; 335–336, 364–366]. 
Инсанның сөзді танып-білу үдерісінде сөзді көру, есту арқылы графикалық-фонемалық деңгейде 

танудың маңызы зор екені — қазіргі психолингвистика теориясында дəлелденген жайт. Мұның маңы-



Г.Қ.Сағатова  

26 Вестник Карагандинского университета 

зын А.Байтұрсынұлы да тілді оқыту əдістемесіне арналған еңбектерінде айырықша атап көрсетеді [7; 
324, 357–363, 368–372]. 

Қазіргі этнопсихолингвистикадағы өзекті мəселенің бірі белгілі бір тіл əлеміне еңбек инсанның 
мəдени-психологиялық толқыныстарының себебін А.Байтұрсынұлы мынадай жайттардан көреді: 
«Современная культура не есть создание одной какой-нибудь нации или расы, а результат совокуп-
ных усилий и навыков всего человечества. В культуре каждой нации, кроме собственного творения, 
имеются заимствования, и на смешение их культуры влияют их отношения, которые различаются с 
точки зрения дружественного и неприязненного. Заимствования бывают и при покорении одной на-
ций другой, и при мирном общении народов друг с другом. При этом сходные формы религии, обы-
чаев, нравственности, общественной организации, сродность наклонностей, инстинктов, психологии 
и т.д. облегчают процесс заимствований и смешения культур» [7; 419–420]. 

Сөйтіп, қазақ ғылымында психолингвистиканың аты аталып, арнайы зерттелмегенмен, сөйлеу 
мен психиканың ықпалдастығы туралы, жеке инсанның сөз саптауы туралы зерттеуге азық болар 
пайымдар бар екеніне көз жеткізуге болады. Əрине, зерттеуімізде бұларды тұғырламасақ та, тұрғы 
ретінде ескеріп отырамыз. 
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Г.К.Сагатова 

Проблема мотивировки в психолингвистике 

В статье рассматривается проблема исследования лексикона в психолингвистике. Связь языка как ис-
торико-культурного явления с народом, отдельной личностью объясняется с психологической точки 
зрения. Приводятся примеры возникновения психологической парадигмы в казахском языкознании в 
сочетании со взглядами А.Кунанбайулы, А.Байтурсынулы, Ж.Аймауытулы. Также автор исследует 
связь мотивации слова с человеческой психикой, мышлением. 

The article is devoted to the problem of research of lexicon in psycholinguistics. The combination of lan-
guage like a historic-cultural thing is understood by psychologic position. There are examples of appearing of 
psycholinguistic paradigms in combination according to the opinion of A.Kunanbayuly, A.Baytursynuly, 
Zh.Aymauytuly. 
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Дарынды балаларға арналған мектеп, Қарағанды 

Лексикондағы білім көріністері 

Мақалада лексикондағы білім көріністерінің ғылыми тұжырымдары сөз болды. Сонымен қатар автор 
сөз қабылдаудағы лексикон мəселелері мен кұрылымына, ұйымдастырылу рөліне назар аудара 
отырып, ментальді лексиконның негізгі критерийлерін эквивалентті бірлік ретінде қарастырып, 
тілдегі лексиконның импликация, пресуппозиция категорияларының тұлға санасының білімімен 
байланысын анықтады. 

Кілтті сөздер: инсан, коммуникация, психолингвистика, прагматика, уəжділік, мінез-құлық, сана, 
интеллект, психолог, интерпретация, семантика, салт-сана, логикалық импликация, пресуппозиция, 
паратілдік. 

 
Жеке инсанның сөзінен (бізше, лексиконынан) оның не білетінін, қанша білетінін, қалай білеті-

нін байқап отыруға болады. Адамның сөйлегенінен ойының жүйесін, білігінің өресін айқындау, тіпті, 
ғылыми «микроскоппен» үңілуді де қажет етпейтіндей. Алайда тілді дұрыс жұмсау, прагматикалық 
пайдалы құрал ретінде пайдалану жолдарын білу, соны аккумуляциялау тіл білімінің қоғам болаша-
ғын қамдайтын бір парызы деп санауға болады. 

Инсан басқалардан сөйлеу арқылы коммуникация жасау үдерісін іске асырумен ерекшеленеді. 
Қазіргі кездегі қазақ тіл біліміндегі маңызды мəселелердің қатарына сол тілдік қарым-қатынастың та-
нымдық, психолингвистикалық, прагматикалық т.б. сипаты мен ерекшелігін қарастыру жатады. Жал-
пы қарым-қатынастың ойдағыдай орнауына инсанның білімі, ақпараттың дұрыс берілуі, уəжділік си-
яқты мəселелер ықпал етеді. Инсанның білім қоры адам мінез-құлқын реттеуші тетік пен қатысым 
жасау кілті екендігі анық. Сонымен қатар білім түрлері қабылдау, сөз саптау, сөз өндіру үдерістері 
кезінде оқығанымыз бен естігігенімізді, көргеніміз бен жазғанымызды талқылай алуға жəне оны жақ-
сы түсінуімізге мүмкіндік тудырады. 

Соңғы кезде жалпы тіл білімінде білім түрлері (қорытынды, аялық, кəсіби, процедуралық), тағы 
басқа əр қырынан зерттеліп, оның бірқатар мəселелері қазақ тіл білімінде де қарастырылып жүргенді-
гі белгілі. Дегенмен білім түрлері мен олардың қызметі толық шамада лингвистикалық зерттеу пəні 
болып қалыптаса қойған жоқ. 

Кез келген сөйлеу əрекетіндегі мəтінді қорытынды білімге (тілдік жəне энциклопедиялық) сүйе-
не отырып, өзектендіруге жəне саналы түрде іске қосу арқылы түсінуге болады. Қорытынды білімнің 
əр инсанда əр түрлі болуы, сол инсанның тəжірибесімен, білімімен, ділімен байланысты. Себебі тіл-
дік таңбаның таңбалаушы қызметі сыртқы дүниемен байланысында емес, инсанның өмірден көрген-
білгені, оқығаны-тоқығаны, көңілге түйгені білімнің негізі болып табылады. Зерттеушілер арасында 
қорытынды білім туралы түрлі пікірлер бар. Бұларға ортақ жайт — ділдік лексикон арқылы сөз мағы-
насын түсінудегі, мəтін жобасын жасаудағы қорытынды білімнің рөлін, оның қандай ерекшеліктері 
мəтін жобасының айтарман жəне тыңдарман талғауындағы инварианттылықты қамтамасыз ететінді-
гін, оған негіз болатын қандай тірек элементтер бар екендігін айқындап алу мақсаты. 

Білім инсанның санасында туыла салысымен дайын тілдік формада болмайды. Оның қалыпта-
суы өте күрделі құбылыс. Уақыт өте келе өмірлік іс-тəжірибесімен жинақтала береді. Бірақ осы ай-
тып отырғанымыз белгілі бір уақыттарда ұзақ мерзімді жадыда жатталып қалған дайын тілдік құры-
лымдарға қатыссыз. 

Соңғы жылдары лингвистер, психологтер, психолингвистер, жасанды интеллект зерттеушілері қо-
рытынды білім ұғымына көңіл бөліп келеді. Зерттеу мақсатына сəйкес, олардың əрбірі қорытынды бі-
лім ерекшеліктеріне, оның қолданысында айрықша рөл атқаратын əр түрлі тіректерге назар аударады. 

А.А.Залевская мəтінді түсіну теориясы үшін негізгі тірек деп саналатын қорытынды білімнің үш 
түрін көрсетеді. Біріншіден, қорытынды білім сөздің мағынасына ғана тəуелді болатын логикалық қо-
рытындыдан бастап дүниенің тілдік бейнесі туралы егжей-тегжейленген білімдерді қолдануға дейін 
қамтиды. Екіншіден, кейбір жағдайларда қорытынды білім мəтіндегі оқиғаларды байланыстыру үшін 
аса қажет (қорытынды білім мұндайда аса маңызды көпір рөлін атқарады). Үшіншіден, мəтінде си-
патталған жағдаят туралы қорытынды білім автордың ниеті туралы қорытынды білімге, яғни, мəтін-
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нің прагматикалық интерпретациясымен қарсы қойыла салғастырылуы мүмкін [1; 268]. Бұл білімнің 
ділдік лексикон түзілісімен байланысы мəтінді оқу кезінде білімнің жұмсалуынан, мəтін мазмұнының 
санаға сіңіп кодталуынан көрінеді. 

Айталық, қазақ халқында жиі жұмсалатын «қатын алма, қайын ал» деген қолданыс инсанның 
Н.Ю.Караулов көрсеткен үш деңгейіне тəн қорытынды білімдердің ерекшеліктерін байқатады. Ол 
бойынша, нөлдік, яғни вербалды-семантикалық деңгейдегі инсанның, қазақ халқының мəдениеті мен 
ділі жөнінде хабары жоқ болғандықтан, бұл қолданыстың уəжділігінен мүлдем алшақтайтыны дау ту-
дырмаса керек. Себебі бар: бұл деңгейдегі адам қайын жұрттың жігітке жар алғаннан кейін ғана ба-
рып қосылатын жұрт екендігін бағамдап, «əуелі жар алмаса, онан бұрын қайын жұрт қайдан болсын» 
деген тəрізді екіұшты түсінікте болады немесе тіпті пайымдай да алмайды. Рас, осылай қабылдау, көп 
жағдайда, біздің халықтың ертедегі тұрмыс-тіршілігі мен салт-санасы жайлы түйгені аз тұлғаларға 
тəн. Сондай-ақ халқымыздың тілі мен ділі жөнінде дерегі бар когнитивтік деңгейдегі инсан сол белгі-
лі болған аялық білімінің негізінде бұл қолданысты қабылдағанда салқынқанды пікірде қалуы мүм-
кін, анығында, ол (инсан) үшін өзінің ата-бабалары қалдырған өсиет сөзі «шешесін көріп, қызын ал» 
қолданысымен сайма-сай есептеледі де, негізгі мəселені тəлім-тəрбие, отбасы бірлігіне тірейді, нақты 
айтқанда, онда уəжділікті шындыққа біршама жақындату мүмкіндігі бар. Ал прагматикалық деңгей-
дегі инсан мұның уəжділігін толық игеруге құзыретті, атап айтқанда, отбасылық жағдайға қатысты 
бұл қолданыстың баба тіршілігінде, ең бастысы, «сүйек асылдандыру» мақсатын көздейтіндігін ай-
қындау арқылы тек тəлім-тəрбие ғана емес, осы тұста сонымен қатар тектілік мəселесіне ден қойыл-
ғандығын жəне ескереді. Мысалы, ұлтымыздағы сөз қаймағын қалқыған жыраулар поэзиясының соң-
ғы өкілі Бұқар баба ділгір прагматик ретінде «қатын алма, қайын ал» қолданысындағы уəжділікті бы-
лайша сипаттаған: 

Жал, құйрығы қаба деп, 
Жабыдан айғыр салмаңыз! 
Қалың малы арзан деп, 
Жаман қатын алмаңыз! 
Жабыдан айғыр салсаңыз, 
Жауға мінер ат тумас. 
Жаман қатын алсаңыз, 
Топқа кірер ұл тумас. 

Сонда аталған осы үш деңгейдегі инсан үшін ортақ мəселеге деген көзқарас, пікір нəтижесінде 
олардың қорытынды білім дəрежесі көрініс беретіні анықталады. 

Ескере кетерлік бір жайт — қорытынды білімнен əр уақытта да 100 пайыз деңгейінде дұрыстық 
байқалады деуден аулақпыз. Себебі қорытынды білімнің екі сипаты бар: бірі болжамға, екіншісі ай-
қындыққа негізделеді. Айталық, когнитивтік деңгейдегі инсан пікірі сөз болған қолданыс турасында 
«отбасы ұйытқысы — тəрбиелілік». Қорытынды білімнің айқындыққа негізделуі өз ішінен екі жақты 
сипатта: ол — нөлдік жəне прагматикалық деңгейге де тəн. Нөлдік деңгейге қатысты айқындық деп 
оның (инсанның) ұлт ділінен мүлде бейхабар болуының салдарынан туындайтын біржақтылығын 
атауға болатындай, сондай-ақ прагматикалық деңгейдегі айқындылықты инсанның, керісінше, ұлт ді-
лі жайлы толыққанды мағлұматының болуынан түйген пікірінен танимыз. Бұл тұста екі деңгей үшін 
де өз ұстанымдары — одан əрі дəлелдеуді қажет етпейтін айқындық. 

Осыған орай, Дж.Кестің осы бағыттағы кейінгі жылдар зерттеулерін жинақтау арқылы қорытын-
ды білімнің екі типін басшылыққа алуын орынды санаймыз. Олар: «шүбəсіз ақиқат қорытынды» («на-
верняка истинное») жəне «ықтимал ақиқат қорытынды» («возможно истинное»). Бұл — қорытынды 
білімге қол жеткізудің дедуктивті жəне индуктивті тəсілдерімен байланысты [1; 269]. 

Дегенмен сөз етілген үш деңгейлік инсандар да өз мамандығына қатысты кəсіби білім, күнделік-
ті тұрмыс жағдайында естіген-көрген тəжірибесі негізінде қалыптасатын аялық білімдеріне (сөз етіл-
мек тақырып аясы тұрғысынан) сүйенетіні анық. Осы аталған қосымша білімдері негізінде онда (ин-
санда) қорытынды білім қалыптасады да, қандай да бір құбылысты, мəтінді қабылдауда қашан да сол 
қалыптасқан қорытынды білімге сүйену арқылы қабылдайды, сонысына қарай ой түйеді, субъективті 
пікір білдіре алады. Мұнан қорытынды білімнің де жеке тұлғаның хабарды өзінше интерпретация-
лауы негізінде қалыптасатын ой-түйіні арқылы көрініс беретіндігі аңғарылады. Сонда қорытынды бі-
лімнің белгілі бір дəрежеде импликация, пресуппозиция, мəтін, аялық білім ұғымдарымен байланы-
сып жататыны келіп шығады. 
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Қорытынды білім жадыдағы тілдік емес деңгейге тəн. Ол мағыналық бөлшектер мен сөз тіркес-
тері түрінде емес, пресуппозициялар мен логикалық импликациялар түрінде өмір сүреді. Пресуппози-
ция сөйлемнің шын мəніндегі нағыз компоненті болса, имплицитті дегеніміз «жасырын», «көмескі-
ленген» дегенді білдірсе, ондай болғанда «логикалық импликация», «логикалық жасырын бөлшек-
тер» болады. Қорытынды білім — бұл инсанның материалдық жəне рухани байлықтарды игеруінің 
нəтижесі. Оның шындық өмірге қатысы айтылыстардан көрініп, оған жан-жақтылық сипатын береді. 

Аталған терминдердің (импликация мен пресуппозиция) лингвистикаға логикадан енгендігі бел-
гілі. Импликация мен пресуппозицияның тіл біліміндегі түсіндірмесі кейбір пайымдаулардың ақиқат-
тығы немесе жалғандығы ұғымдарымен тікелей ұштасып жатыр. Мысалы, қос пікірден логикалық 
байланыстыру арқылы бір күрделі пікірді құрап шығаратын «ұластыру амалы» логикада импликация 
терминімен аталады. Тілде ұшырасатын имликативтік логикалық байланысқа «егер..., онда...» шарт-
тылық формалары сəйкес келеді. Бір сөзбен айтқанда, сол күйінше декодталуға тиіс «А» формасының 
мазмұны қабылдауда «В» түріне ауысады, яғни қандай да бір мазмұн айтылуда өзгеше форманы таң-
дайды [2; 168]. Осыдан болуы керек, қазақ тіл білімі зерттеулерінде ұшырасатын пікірлерде де мұны 
«ойды астарлап, тұспалдап жеткізу» тəсілі деп қарайды [3]. 

Логикада имплициттік шарттылық ретінде түсіріліп тастаған, жария емес, көмескі, алайда белгі-
лі бір ой-тұжырым арқылы жобаланып өз-өзінен түсінілетін шартты, ал имплицитті деп бір нəрсенің 
бойында болатын, бірақ айқын көрінбейтін нəрсе аталады [2; 171]. 

Ділдік лексиконның даму, құрамының, сапасының өзгеруіне импликация жолымен жобалап түсі-
ну қатты ықпал етеді, лексиконда жаңа түзілістердің пайда болуына итермелейді. Ал имплициттілік, 
басқаша айтсақ, көмескілеп ұсыну лексиконды қозғалысқа келтіру мүддесін туғызады, өйткені танық-
тықтан анықтыққа қарай ұмтылыстың болуы адамның психикалық ойлауына тəн, еріксіз құбылыс 
екендігін əр жеке тұлға біледі. А.Н.Баранов импликацияны «айқын көрсетілмеген нəрсе» деп анық-
тайды [4; 288]. Кейбір лингвистердің еңбектерінде импликация тек біржақты түсіндіріледі. Мұндай 
импликацияларды логикалық байланыстардан айыру үшін Г.Грайс оларды коммуникативтік импли-
катуралар деп атайды [5]. 

А.Н.Баранов сөздігі бойынша, импликатура — сөйленім мағынасының бір бөлігі. Ол айтылған 
нəрсенің сөзбе-сөз мағынасынан бөлініп шығарылады, мұнда бейконвенционалды импликатуралар 
жағдайында қорытынды — жағдаяттар туралы білімге негізделеді, ал конвенционалды импликатура-
лар жағдайында қорытынды əлем туралы жалпы білімге негізделеді [4; 288]. Дж.Томас «қорытынды 
білім» жəне «импликация» ұғымдарының арасындағы айырмашылықтарды лингвистикалық прагма-
тика тұрғысынан талқылайды. Дж. Остиннің адамдардың нені ашық айтатынын жəне ол кезде ойла-
рында не тұратынын ажырату туралы пікірін қарастыра отырып, Дж. Томас, Г.Грайс теориясы тура-
лы былай дейді: «Бұл теорияны тыңдаушының айтылған нəрсенің ішінен, ойда болған, айтылуға тиіс-
ті нəрсені қалай бөліп алатындығын түсіндіруге талпыныс деуге болады» [1; 270]. 

Г.Грайс түсіндірген жалпылаушы импликатуралар (олар универсалды, үнемі ескерілетін болады) 
мен дискурс импликатураларының (бұлар белгілі бір ситуативтік контексте ғана қолданылады) ерек-
шеліктерін айқындай отырып, Дж.Томас импликатура жəне қорытынды білім, астарлы ұғыну (подра-
зумевание) жəне бөліп алу (выведение) ұғымдарының ара-жігін ашу қажеттігінің екі себебін атайды: 
біріншіден, интерпретацияның осы екі деңгейін араластыру Г.Грайс теориясын дұрыс түсінбеуге не-
гіз болады, екіншіден, ағылшын тілді елдерде кеңінен таралған осы екі терминнің өзін араластырып 
жіберу болып шығады. Имплициттеу дегеніміз — тұспалдау, бір нəрсені тілдік құралдар арқылы тіке-
лей емес, жанамалай көрсету, меңзеу. Мысалы, оқытушы дəрісханаға кіріп келіп: «Ертең сынақ-емти-
хан аптасы басталады» дегенде, ол «сабаққа дайындалыңдар» дегенді меңзейді. Мұндай тұспал-иша-
раны студенттер дұрыс түсінуі де мүмкін немесе оған мəн бермеуі де ықтимал. Осыдан барып импли-
циттілікті «айтылмайтын», алайда «тұспалданатын» деп анықтайтын тұжырымның көңілге қонымды-
лығы байқалады. 

Қорытынды білімге сүйене отырып, тыңдаушы тілдік, паратілдік (ым, ишара) немесе бейтілдік 
сипатта көрініп тұрған айқындықтан бір тұжырым, қорытынды жасайды. Дж.Томас сөйлеуші (автор) 
тұспалдаған нəрсе туралы тыңдаушылар (оқырмандар) əр алуан қорытындылар жасайтынын мысал-
дармен дəлелдейді. 

Пресуппозициялар сөйлемнің имплицитті семантикалық компоненттерінің үлкен тобына жата-
ды. Пресуппозиция дегеніміз — «семантикалық нəтиже-салдардың əдеттегі логикалық нəтиже-сал-
дарға сəйкеспейтін ерекше түрі» [6]. Логикада «пресуппозиция» ұғымы шындық, ақиқаттық мағына-
лар терминдерінде қолданылады. 
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А.Н.Баранов сөздігінде сөйлем мағынасының (мəнінің) — осы сөйлем қалыпты жағдайда қолда-
нылғанда ақиқат, шын болатын жəне, сөйлеушінің пікірінше, тыңдаушыға таныс болатын бөлігі — 
пресуппозиция ретінде көрінетіндігі аталады. Мұндай жағдайлар прагматикалық пресуппозициялар 
деп анықталады [4; 464]. Мұны (прагматикалық пресуппозицияны) отандық зерттеуші Б.Жақыпбеков 
«бір мазмұнның түрлі формаларда, құрылымда жеткізілуімен» қатысты қарастырады [7]. 

Ф.Кифер пресуппозиция түрлерін толық, жан-жақты талдайды [8], А.А.Залевская: «Пресуппози-
циялар сөйлем болғандықтан, олардың өз пресуппозициялары болуы мүмкін», — дейді [1; 271], яғни 
əңгіме бірінші, екінші т.б. қатардағы пресуппозициялар туралы болып отыр. И.Беллерт: «Кез келген 
сөйленімнің семантикалық интерпретациясы дегеніміз — сол сөйленім негізінде жасалатын қорытын-
дылардың немесе нəтиже-салдарлардың жиынтығы. Мұнда тіл жүйесін білу, ситуация жəне əлем ту-
ралы білім тірек ретінде алынады, бұл тілдік жəне энциклопедиялық білімдер негізінде импликация-
лар мен жалған импликация (квазиимпликациялар) алуға мүмкіндік береді», — дейді [9]. Осы сөйле-
німнің өз семантикалық функциясын атқаруына қажетті ситуативтік жағдайларға қатысты пресуппо-
зициялар болады. 

Қазақ тіл біліміндегі прагмалингвистикалық бағытта жазылған тұңғыш еңбектің авторы З.Ш.Ер-
назарова «сөйлесім мазмұнын анықтайтын шарттарды» пресуппозиция деп атап, оның экзистенцио-
налды, семантикалық жəне прагматикалық түрлерін көрсетеді [10]. 

Көріп отырғанымыздай, импликация, пресуппозиция санаттарын талқылағанда, оның инсан са-
насындағы білім қорымен байланысы назарға ілінбейді. Дей тұрсақ та, бұл санаттардың жоғарыда 
көрсетілген үдерістері ділдік лексикон көлемінде болатын қозғалыс, құбылыстарға əсер ететіні сезі-
леді. Мəселен, бұған имплицитті мағынаны түсіну инсанның аялық білім деңгейіне қатысты екендігі 
жайлы пікірге [11] сүйенер болсақ, бұлардың ділдік лексиконға байланыстылығы айқындала түседі. 
Сондай-ақ ділдік лексиконмен пресуппозицияның байланысатын түп себептерін былайша түсіндіруге 
болады: адамның жария болған сөзі оның ой-санасының ақиқат, шындық болмыспен қатысқа түске-
нін білдіреді. Ой-сананың болмысқа, болмыстың ой-санаға қатысынан білім келіп қалыптасады. Ал 
оның өмірдегі, қарым-қатынастағы көрінісін сөзден табамыз. Пресуппозиция «менталитет» ұғымы-
ның құрамына кіретін «ой қыртысы» компонентіне сəйкес келеді. Инсанда қатысымның жалған не 
шынайылығын анықтайтын білім қоры болады. Сонымен қоса «пресуппозиция» ұғымы ділдік лекси-
конда тілдің əр деңгейлі бірліктерінің қолданысқа түсуін, сонымен байланысты мағыналарда болатын 
өзгерістерді, жадыдағы жасырын мəннің қалыптасуын анықтауға, негіздеуге көмектеседі. Осылардан 
мынаны байқауға болады: қорытынды білімнің қабылдаудағы пайдаға асуына жағдай туғызатын мик-
робөлшектері — пресуппозиция жəне имплициттілік. Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытын-
ды жасауға болады. Белгілердің өздерін жеке емес, оларды сөз өндіру жəне сөзтүсінілім барысындағы 
қолданылу стратегияларымен тығыз байланыста зерттеу керек. Мұнда сондай-ақ бірегейлену (иден-
тификация) үдерістерінің ерекшеліктеріне қарай қорытынды білімнің түрлеріне жете көңіл бөлінуге 
тиіс. Сөз бірегейленуінің спираль тəрізді үлгісі мен сөзді жеке лексикондағы бірқатар психологиялық 
үдерістердің (ұғымдық-логикалық, эмоционалды-бағалау) жемісі ретінде жəне осы үдерістердегі бай-
ланыстар қиылысындағы түйін ретінде түсіндірілуі — сөздің тікелей хабарланып, қабылданып отыр-
ған ақпарат шегінен асып шығуға қабілеттілігін көрсетеді, сондай-ақ ол (сөз) ішкі контекст (вербалды 
жəне бейвербалды, саналы ұғынудың əр түрлі деңгейлерінде қолданылады) арқылы алуан сипатты 
қорытынды білімдерге қол жеткізу үшін тірек болады. Сонымен, естілетін немесе оқылатын мəтінді 
түсіну жəне айту үдерістерінде адамның біртұтас ақпараттық базасына ену құралы ретіндегі сөздің 
рөлі зор. Ол базада перцептивтік, когнитивтік жəне аффективтік тəжірибелердің нəтижелері сақтала-
ды. Ол тəжірибе жеке ділдік лексикон бірлігі ретіндегі сөзді ішкі контекстке қосқанда өзектенеді, со-
ның нəтижесінде жадта əлемнің əуел бастан ұласпалы жəне ауқымды бейнесі, ондағы байланыстар 
мен қатынастар, бағалар мен əсерленулер түгелдей «сəуле береді». 

Адам сөзді қолдану немесе идентификациялау (бірдейлестіру, ұқсастыру, түсіну) кезінде əр түр-
лі белгілерге сүйенеді. Онда тура жəне көп сатылы қорытынды білімдер (тілдік жəне энциклопедия-
лық, декларативтік жəне процедуралық) ескеріледі. Сөз өндіру мен сөз қабылдау барысында адамдар 
арасында білім де ауысады, бір инсаннан келесі инсанға тасымалданады, нəтижесінде ділдік лекси-
конға қол жеткізіледі. 
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Ж.М.Алтынбекова 

Отражение знаний в лексиконе личности 

В данной статье приводятся научные суждения об отражении знаний в лексиконе личности. Наряду с 
этим уделяется внимание постановке проблемы лексикона, его структуры и организации, его роли в 
процессе речевосприятия, а также определению основных критериев единиц как эквивалентов мен-
тального лексикона. Автор рассматривает связь категорий импликации, пресуппозиции в языковом 
лексиконе с запасом знания в сознании личности. 

The article is devoted to the problem of scientific opinion about structural especially of language and think-
ing, language functions, language and speaking acts. The attention is put to the problem of lexicon, its struc-
ture and organization, speech process regulations, showing basic criteria of members like equivalents of men-
tality. 
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Г.С.Амангелдиева  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Əбіш Кекілбайұлының тарихи-рухани тақырыпты  
көтерудегі көркемдік құдіреті 

Мақала авторы танымал жазушы, талантты редактор жəне қоғам қайраткері Н.Назарбаевтың 
шығармашылығының негізгі ерекшеліктерін талдайды. Мақалада Н.Назарбаевтың «Ғасырлар 
тоғысында» жəне «Тарих толқынында» атты кітаптарын негізге ала отырып, ұлт мəселесінің көтерілуі 
мен кітап авторының шығармашылық-идеялық принциптері қарастырылған. Сонымен қатар танымал 
жазушы Н.Назарбаевтың шығармашылығындағы ерекшеліктер, публицистикасының стилі мен 
шеберлігі көрсетілген. Автор ұлттық идея кітап авторының негізгі идеологиялық ұстанымы 
болғандығын көрсетті. 

Кілтті сөздер: суреткер туындылары, көркемдік фон, көркемдік декорация, роман-дилогия, халықтық 
қаһармандық драмалық дастан, монументалды роман, философиялық проза, философиялық драма, 
тоталитарлық үрдіс, ұлттық сезім. 

 
Тарих та, бүгінгі күн де — тіршіліктің тартыс майданы. Мұның өзі — суреткер туындылары ар-

қылы көрініс табатын адамдар тағдырлары үшін тиек болған көркемдік фон — көркемдік декорация 
болып табылады. Ал, Əбіш Кекілбаевтің шығармаларының басты өзегі — тарих пен тағдырлар фило-
софиясын алуан-алуан тұрғыдан мейлінше саралап, мейлінше даралап көрсетеді. Мұның бір шырқау 
көріністеріне «Үркер» мен «Елең-алаң» роман-дилогиясын, «Абылай хан» халықтық қаһармандық 
драмалық дастанын, ұлы ақын Махамбет туралы «Шандоз» тарихи баянын жатқызар едік. Көркем ой 
тұрғысынан алып қарағанда монументалды роман мен драмалық дастанды, тарихи баянды қазіргі қа-
зақ əдебиетінің даму өрісіндегі кезеңдік ірі туындылар десек жарасымды. Өйткені философиялық 
прозаның, философиялық драманың, философиялық тарихи баянның қай-қайсысы болмасын мазмұн-
дық-түрлік орасан зор қуатымен, орасан зор ізденісімен, орасан зор көркемдік жетістігімен мүлде жа-
ңа, мүлде тың, мүлде соны, мүлде тосын, мүлде кесек, мүлде ірі, мүлде ойлы, мүлде сындарлы шы-
ғармалар болып табылады. Сондықтанда біз бұларды саяси-əлеуметтік, тарихи-философиялық сипат-
тағы соқталы дүниелер деп білеміз. Солайша қабылдаймыз. Солайша сүйсінеміз. Əрбір туындыдан 
бір-бірден мысал келтірсек артық та болмас еді. Біздің шектелуіміздің басты себебі — жоғарыда ата-
лынған, жанры əрқилы шығармалардың баршасы ойға, əсіресе ойдағы тартысқа, небір тағдыр шырға-
лаңдарының тартысына құрылған көшелі де өрісті туындыларды еріксіз тұтас келтірер болар едік. 

Роман-дилогиясының, халықтық қаһармандық дастанның, тарихи баянның ең басты көркемдік 
табысы мен ең басты көркемдік құдіреті — тарих пен тарихи тұлғаларды, сол кезең, сол қоғамды су-
реткер Əбіштің ұстанымымен, дербес те көркем трактовкасымен оқырмандардың етене табысып, ете-
не қауышуында. Сөйтіп, сіздер мен біздердің тарих пен тарихи тұлғаларға деген саяси-философиялық 
көзқарастарымыздың əділдігін, шыншылдығын қалыптастыруға, дамытуға, өрістете түсуге түбегейлі 
түрде, жаңаша түрде орнығып, беки-шыңдала түсуіне зор ықпал ете білуінде, өзінің көркемдік мін-
деттеріне қол жеткізе алғанында деп білеміз. 

Ə.Кекілбаев шығармаларындағы неше алуан тартыстар мен қақтығыстар белгілі бір сюжеттер 
немесе оқиғалар аясында тікелей алынбайды, қайта, керісінше, сол сюжеттер мен оқиғалар санадағы 
ой ағымына бағындырылады, сол арқылы өрбіп, өріс тауып жатады. Соның нəтижесінде ой ағымы-
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ның түбінде, образды түрде айтсақ, еңсеп қазған құдықтың түбінде шөгіп жатып-ақ, шығарманың 
көркемдік бітім-сүйегіне, дем-тынысына өзгеше шырай дарытатынын ешкім жоққа шығара алмайды. 
Бұған оның жоғарыда аталынған күллі туындыларының кез келгені нақты дəлел бола алады. 

Тəуелсіздігімізге дейін жарық көрген тарихи дүниелер арасында «Үркер» мен «Елең-алаң» ро-
ман-дилогиясына шейін халқымыздың ұлттық психологиясындағы небір тамаша қасиеттер мен небір 
жиренішті кемшіліктер жайында дəл осындағыдай əрі сүйсіне, əрі ашына терең айтылған ойлар мен 
көркемдік тың жинақтаулар мүлдем сирек ұшырасатын. Мəселен, əрбір фактіні не деректі, əрбір іс-
əрекетке негізделген оқиғаны келтіру бар да, оны көркемдік трактовкалау жəне бар. Бұл орайда Ə.Ке-
кілбаев шығармашылығындағы тарихи фактілер мен деректердің, іс-əрекетке негізделген оқиғалар-
дың қай-қайсысы болмасын əрқашан белгілі бір көркемдік мақсатқа жұмыла қызмет етеді, соған жұ-
мыла қол жеткізеді. Əсіресе əрбір фактілер мен деректердің бəрі-баршасы шығармалардың тарихи-
лық сипатын деректерінде түскеннен гөрі, сол романның, сол драманың, сол тарихи баянның көркем-
дік мазмұнын философиялық тұрғыдан байытуға, тереңдетуге, құнарландыра түсуге, сөйтіп, мейлін-
ше дербестендіре, ерекшелендіре түсуге, авторлық жаңа концепцияның дараланып, шоқтығы арта тү-
суіне айырықша қызмет етеді. 

Əбілхайыр хан, Абылай хан, Төле би, Шақшақ, Жəнібек, Исатай мен Махамбет батырлар тəрізді 
əр алуан тарихи тұлғалар-тарихи кейіпкерлердің соны болмыстары, соны іс-əрекеттері жазушы қала-
мы арқылы əрқайсысы өзіне лайық шырқау көркемдік биіктеріне көтерілген. 

Жазушының кез келген көлемді шығармаларындағы қазақ жері мен кеңістігінің бір уыс топыра-
ғы, бір шөкім бұлты, шалқар даласы, ұбақ-шұбақ таулары, бұлақтары мен дариялары, құмдары мен 
үстірттері, көлдері мен шөлдері, жайлаулары мен қыстаулары жəне тағы басқа əр алуан материалдық 
бөлшектері белгілі бір дəрежеде, өмірлік өзек болумен қатар, сол туындылардың көркемдік болмы-
сын, парасатын, табиғатын құлпырта түсетін шешуші көркемдік факторларға да шынайы айнала біл-
ген. Сондықтан болса керек, қарапайым нəрселердің күрделі болмысы немесе күрделі жайттердің қа-
рапайым табиғаты Əбіш қаламынан туған кемел туындыларының бəріне тəн болып келеді. 

Əбіш Кекілбайұлының публицистикалық əр мақаласынан осыны көруге болады. 
Тəуелсізікке қол жеткізіп, газет бетінде ұлттық, тарихи дүниелер жазыла бастаған кезде Əбіш 

Кекілбаев та бұл тақырыптан тыс қалған жоқ. 1993 жылы «Егемен Қазақстан» газетінде ұлттық на-
мыс туралы «Арға тартпай — арман тұл, намыс қумай — мақсат тұл» деген мақаласы жарық көрді. 
Ол мақалада нəсілдік дамуға тарихи географиялық жайлар əсер ететіндігін айтады. Бірнеше тұжы-
рымдар жасап адамзаттың жаратылысты бірден игеріп кетпегенін айтады. Мақала тарихи-география-
лық зерттеу ретінде жазылған, құдды бір географ-ғалымның зерттеуі ма дерсің. «Жер бетіндегі өрке-
ниеттің əр алуандығы, əр ұлттық мəдениеттің өзіндік сипаты, əрбір ұлттардың санасында айта қалар-
лықтай айырмашылықтардың болуы... біреулердің еңбекшіл болғандықтан, ерте дамып кетті, екінші-
лері жалқау болғандықтан, кейін қалып қойды деп түсінуге бола ма?» деп сауал тастайды да, оған өз 
жауабын береді: «Жоқ, болмайды. Белгілі бір биологиялық түр ретінде адамның дамуы өзін қоршаған 
ортаға тікелей байланысты екенін айттық. Өзін қоршаған ортада оның тіршілігіне қажетті барлық 
жағдай туып тұрса, ол өзінің жаратылыстық жағдайын көп өзгерте қоймайды. Жасамыстық жолға да 
дендеп көше бермейді. Мінекей, көптеген ұлттардың жиырмасыншы ғасырға дейін вегетативтік ке-
ңістікпен қарым-қатынас тұтқынында қалып келгенінің сыры да осында» [1]. 

Əбіш Кекілбайұлының мақала барысында қазақ халқы молшылық, кеңшілік дəуренде жүрген 
кезде адамзаттың қалған бөлігі өз төңірегінде табиғи тіршілік ресурстарының сарқылып бара жатқан-
дығын байқап, оны қолдан толықтыратын жолдарға көше бастағандығын, ал қазақтың аңғалдығын 
ашына айтады. Мемлекет ұлт санасымен ғана басқарылатынын айтады. Экологиялық, ядролық қару, 
саяси-экономикалық тұрақсыздықтың əсерінен ұлт жоқ боп кетуі мүмкіндігін айта келе, тəуелсіздікке 
қол жеткізген осы шақта оны қастерлей білу керектігін көрсеткен. Бұл мақаланың жалғасы сол жыл-
дың 1-ші желтоқсанында сол басылым бетінде жарық көреді. 

Қазақ қоғамына жан-жақтан енген діндер, мəдениетті шарқ айналдыра қоршап алғандығын, салт-
дəстүрдің өзгеруі рухани бетбұрысқа алып келгенін ашына жазып, бүгінгі қалпымыздан айырылып 
қалмаудың жолын қарастырған Əбіш Кекілбайұлы ұлттық сана мен ұлттық намыстың негізгі мəні қа-
дір-қасиетімізде екендігін баса назар аудару қажет деп біледі. Қасиетімізді жоғалтпайық, халқым, деп 
жылаған автордың қаламынан туған бұл мақала əрбір қазақтың жүрегін тебірентпей қоймауы мүмкін 
емес. «Мұның бəрі де елді басқару жүйесімен тікелей сабақтасып жатады» дей келе, ол өз сөзінде: 
«Ұлттық жауапкершілігіміздің бүгінгі таңдағы бірден бір өзегі — экономикалық тəуелсіздікті қалып-
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тастыру болса лазым. Ұлттық намысымыз сол экономикалық тəуелсіздікті қалыптастыратын қасиет-
терді бойымызға тездетіп дамытуға түрткі болғаны дұрыс» [2]. 

Осы материалмен сабақтас, ұлттық идеяны негізге ала тарихпен əдебиеті сабақтастыра жазылған 
Əбіш Кекілбайұлының енді бір дүниесі 1998 жылы 3 шілдеде «Қазақ əдебиеті» газетінде жарық көр-
ді. «Мəуелі құбылыс мəйегі» деп аталатын мақаланы Германияда Франкфурт университетінің Түрко-
логия институтында жəне Берлиннің Гумбольдт атындағы университетінің философия факультетінде 
«Қазақ əдебиеті: қысқаша тарихы жəне қазіргі кезең» деген тақырыппен лекция түрінде оқыған. Бұл 
лекция тыңдаушылар тарапынан зор ықылас тудырған. 

1998 жылы «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылына» байланысты Əбіш Кекілбайұлы басылым 
беттеріне тарихи, рухани, ұлттық сана, ұлттық идеяға қатысты əдеби, көркем публицистикалық мате-
риалдар жазып жүрді. Сондай бағытта жазылған бір мақалада Əбіш Кекілбайұлының тарихты қазба-
лай келе, коммунистік жүйенің қазақ даласына қалай əсер еткендігін көреміз. «Қазақтардың тарихи 
бірлігін тұтастай мансұқтаудың қандай қасіретке ұшыратқаны 1920–1930 жылдардағы тəркілендіру 
тұсында анық байқалды. Көшпенділік кешегі Қазақстан байлығын игерудің қай-қай тұсында да аян-
бай қарғап сіленді. Ол көшпелі халыққа жаны ашығандық емес еді. Өз жер, өз топырағының игілігін 
игергенде «қолыңнан келмейді» деп, өзіңді аулаққа қуып тастаудың айла шарғысы еді. Əлеуметтік 
əулекілік қазақ қауымын қатты күйзелтті. Əсіресе ауыл күйреді. Басымыз өспеді, барымыз өшті. Жар-
тымыз қырылып, жартымыз бостық. Ұлттық тарихын жоққа шығару ұлттың өзін жоққа шығару бо-
лып шықты» [3] дей келе, Қазақстанның тəуелсіздікке қол жеткізуіндегі жетістіктерін сараптайды. 
XVI–XVII ғасырлардағы саяси құрылым жүйесіндегі басқару ерекшелігін, саяси-қоғамдық, рухани 
дағдарыстан шығу жолдарын ерте тарихтан көру қажеттілігін жазады. «Қазақстан өзге елдерінде Ор-
талық Азия мемлекеттерімен бірге сол империяның геосаяси мүдделерінің шеңберіне ілікті. Ал ол 
мүдделер əрқилы тікелей де жанама тəсілдермен байырғы халықтарды мəдени, тілдік, тарихи-этика-
лық нəсілдік тұтастықтан айыруға тырысты. 

Тоталитарлық үрдіс тұсында жағдай одан əрі асқындады. Ұлттық сезім əлсіреп, біржолата күй-
реуге айналды. Шет аймақтарға тұрғындардың кім екендігін ұмыттыру үшін арнайы жаппай көші-қон 
ұйымдастыру жолымен көп ұлтты салт күшпен таңылды» деген жолдардан Əбіш Кекілбайұлының 
осы мақалада саяси тығырыққа ұрынуымыздың себептеріде көрсетіледі. Мақала соңына қарай автор 
Қазақстанның көптеген елдердің назарына іліккенін, бүгінгі зиялы қауымның дұрыс жолды тандай бі-
ліп, ғылымның дамуында жаңа бағытпен даму жолдарын қарастыру қажет екендігін айтады. Ол үшін 
Құдайдан ырыс-дəулетпен бұрын абырой тілегеніміз дұрыс деп есептейді Əбіш Кекілбайұлы. Ол ұл-
тымыздың тарихи зердесін тереңдетіп, жаңа қоғамдық санасын қалыптастыратын гуманитарлық 
ақыл-ойымыздың айрықша қаузайтын қағидасы деп сенеміз. Ұлтқа қатысты, тарихқа қатысты сөз 
қозғасақ, айтар дүние жетіп жығылады. Əбіш Кекілбайұлы тарихты қазбалап, кінəлілерді іздеп, біреу-
лерді айыптамай, керісінше, сүрінген тұстарымызды, жіберген қателіктерімізді қайта өңдеу қажетті-
гін, бүгінгі дамып жатқан заманда ғылымның біздің қоғамға пайдалы тиімді жақтарын игеру қажетті-
гін əр мақаласында сөз етеді. Жоғарыдағы мақаланың маңыздылығын ұққан басылым басшылары ол 
дүниені тағы бір басып шығаруды жөн деп шешкен мақсатта «Қазақ əдебиеті» газетінің 1998 жылғы 
10 шілдедегі санына басып шығарады. Ұлттық ғылым академиясында жасалған бұл баяндаманың 
қаншалықты құнды дүние екендігін осыдан аңғаруға болады. 

Əбіш Кекілбайұлы тіпті тəуелсіздік орнамай тұрған кездің өзінде ұлтқа, ұлтаралық қатынастарға 
бейжай қарамаған. 1990 жылы «Лениншіл жас» газетіне берген сұхбатында былай дейді: «Біздің кез 
келген аймағымыздағы ірілі-ұсақты мəселелердің қай-қайсысы да ойдағыдай жаңаруына байланысты. 
Ал, көп ұлтты қоғамда ондай жаңару ең алдымен ұлттық қатынастарда көрініс тапса лəзім. Сондық-
тан да біз республикалардың дамуы мен олардың өзара байланысын бұрынғы қағидалар негізінде 
қалдыруды көздейтін кертартпа көзқарасты жақтай алмаймыз. Ондай көзқарас ұлтаралық қатынас-
тардағы қайшылықтар мен шешілмеген мəселелерді де сол жабулы қазан жабулы күйінде қалдыра-
ды» [4]. 

Əбіш Кекілбайұлының мақалаларында кездесетін деректерді ол жатқа біледі деуге толықтай не-
гіз бар. Оны жазушының журналисттерге берген сұхбаттарынан көруге болады. Əр публицистикалық 
мақаласы мен баяндама, сұхбаттарда көптеген тарихи деректерді кездестіруге болады. Мəселен, «Еге-
мен Қазақстан» газетінің тілшісі Еркін Қыдырға берген сұхбатында мынадай тарихи деректер бар: 
«Билікті кие тұту — көп астананың аттарынан да, орналасқан жерлерінен де байқалады. Мəселен, 736 
жылы Тигр өзенінің жағалауына салынған жаңа қалаға иран тілді бастапқы тұрғындары «бағ» — тə-
ңірі, «дад» — тарту дегеннен шығарып, «тəңірінің тартуы» деген ат берді. Кейін арабтар Дар-эс. Са-
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лам — «бейбітшілік тұрағы» деп өзгерткенмен, ресми құжаттарда ғана пайдаланылып, жаппай қолда-
нылыста баяғы атауын сақтап қалды. Джакечуа тілінде «тəңірдің айтқаны естілетін жер», «Амман — 
ежелгі Мысыр тəңірісі Аммонның киесі қонақтаған қоныс, Ереван — Ару тəңірінің үйі» десе, қазақ-
тың тарихымен сабақтастыра өз сөзін былай жалғастырады: «Бұл дəстүр біздің түркі-монғол əлеміне 
де өте-мөте тəн болған сияқты. Тіпті ежелгі түркі тіліндегі «тау» мен «тақтың» арасында тек дыбыс-
тық қана емес, мағыналық та үндестік бары даусыз. «Тəңірді көргің келсе, тауға бар» деген мақала да, 
Тəңіртау, Хан тəңірі атауы да тектен текке шықпаған сияқты. Түрік-монғолдың ортақ бабасы — Ол-
жай. Інжіл тілінде Яфес, Нұх пайғамбардың ұлы. «Оғызнаманың» айтуынша, Ортақ (Ұлытау), Кер-
тақта (Кішітауда) орда тігіп, Қарақорымды жайлаған. Қазаққа айтсақ: хан жайлаған Қаратау, би жай-
лаған Алатау. Билікті бəрібір жоғарыдан күткен. Жиынды төбенің басында құрған. Мəртөбе, Күлтө-
бе, Ордабасы, Хантауы. Шыңғыс жиын ашқан Мыңбұлақ, Бату жиын ашқан Ордатау, Жəнібек пен 
Керей жиын ашқан Қозыбасы, Үш би жиын ашқан Ордабасы. Бəрі де-өз тұсында күллі ел тағдырын 
шешетін билік орындарына айналған» [5]. 

Сондай-ақ осы секілді тарихқа қатысты деректердің біразын тізбектесек те болады: «Осы заман-
ғы ұлттық мемлекет идеясының шығуына да сол 1648 жылғы Вестераль білімі себепші болды. Содан 
басталған егемендену процесі ғылым мен техниканың дамып, соған негізделген жаңа өркениеттің өр-
кенденуіне айта қаларлықтай ықпал етті» [1]. Ұлттық мемлекет идеясының шығу тарихын қазбалаған 
жазушы «Қазіргі қазақ ұлтының этникалық құрамынан скиф-сарматтардың да, оғыз-қыпшақтардың 
да, түркі монғолдардың да түп жұрнақтарын, ал қазақ мəдениетінен олардың рухани мұралары мен 
салт-дəстүрлерін молынан табуға болады» дейді [6]. 

Əбіш Кекілбайұлының тарихи кезеңді түптеп жазған мақаласы «Отан тарихы — рухани жаңғы-
руымыздың қайнар көзі» деп аталады. Мақаладан үзінділер келтірер болсақ, «XV ғасырдың басында 
60-жылдары аяғында Қазақ хандығының құрылуы да Ұлы Түрік елі мен Монғол империясының тағ-
дырына тығыз байланысты болды. Ол — Шығыс Дешті-Қыпшақ, Жетісу жəне Түркістан аймағында 
ғасырлар бойы өрістеп келген экономикалық, əлеуметтік, этносаяси процестердің заңды нəтижесі еді. 
ХІV–ХV ғасырларда көшпелі шаруашылығымен, отырықшы егін шаруашылығымен шұғылданатын 
атыраптар мен қала мəдениеті орталықтарының аралас экономика құрып, өзара ықпалдасуы негізінде 
экономикалық тұтастық аймағы қалыптасуы қазақ жерлерінің бір саяси құрылымға бірігуінің негізгі 
алғышарты болды. 

Қазақ хандығы Орталық Азияда үш ғасыр бойы елеулі орын иемденді...» десе, тағы бір жерінде 
«Ұлттық тарихқа ұмтылуымыз тек өткенге құмартушылықтан емес, болашаққа деген мақсаттарымыз-
дың қаншалықты негізделгенін пайымдау қажеттілігінен туындап отыр. Уақыт талабына тек өткенді 
біліп, тарихқа қанығып барып, дұрыс жауап таба аламыз. Цицеронның «тарих — тағдырымыздың 
тəрбиешісі» дейтіні де сондықтан. Басқаша айтсақ, тарих бүгінімізге берер тағылымы мен ертеңімізге 
сілтер жөн-жосығымен қымбат» деген жолдар бар [7]. 

Əбіш Кекілбайұлының тарихи публицистикалық дүниелерінен өзге тарихи эссе жанрында жа-
зылған көлемді-көлемді дүниелері жетіп артылады. Сондай көлемді дүниенің бірі 1986 жылғы Жел-
тоқсан оқиғасына қатысты жазылған саяси-талдау, зерттеу ретінде жазылған көлемді мақаласы. Бұл 
материал 1996 жылы «Егемен Қазақстан» газетінің 12 қарашадағы санында жарияланды: «Жарқын 
бетбұрыстың жойқын беташары» деп аталатын мақала бірнеше тараудан тұрады. Автор мақалада 
1986 жылғы желтоқсанның əлеуметтік-экономикалық жəне саяси астарына, оның тарихи мəніне, ма-
ңызы мен себеп-салдарына жеке-жеке тоқталған. Əбіш Кекілбайұлы «Желтоқсан желпінісінің маңы-
зы қандай? Ол өзі ревоюция ма? Көтеріліс пе? Қозғалыс па? Əлде қатардағы оқиға ғана ма?» деп 
сауал тастап, осы сұрақтар аясында бірнеше тұжырымдар жасайды. Ары қарай «Желтоқсан толқуы, 
əрине, революция емес. Өйткені, революция дегеніміз — түбірлі əлеуметтік өзгерістерді жүзеге асы-
ру мақсатында бұқаралық қозғалыс лидерінің күш көрсету жолымен мемлекеттік өкіметті басып 
алуы. 

Алайда жастарды алаңға алып шыққан Желтоқсан наразылығын қатардағы оқиға деп те қарасты-
руға болмайды. Неге? Оған оң жауап бере алатын алуан түрлі дəлелдер табылады» дей келе, халық-
тың көзі ашық болғандығын, байшы ауысуындағы саяси астардың жатқандығы көзі қарақтылардың 
дұрыс түсінгендігін айтады. «Республика партия ұйымының басшылығына Колбиннің тағайындалуы 
жастардың бас көтеруінің нағыз себебі емес, əншейін сылтауы ғана еді» дейді Əбіш Кекілбайұлы [9]. 
Бірнеше дəйекті деректермен жалғастыра келе жазушы өз сұрағына жауап тапқандай болады: «Мақ-
саты, мінезі, басып-жаншылу əдісі, алғышарты, себеп-салдары жəне маңызы жөнінен жастардың жел-
тоқсандағы дүмпуі қарапайым оқиғалар қатарына жатқызуға болмайтын өзгеше тарихи феномен. 
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Оның қазақ даласындағы 1916 жылғы жаппай көтерілістен дəл жетпіс жыл кейін болуы да тегін 
емес. Екеуі де Орталықтың бір ғана озбырлығын пайдаланып, күллі ұлттық болмысты түбірімен шай-
қап, жаңа сапалық өреге көтеріп берді. Бұл ретте 1986 жылдың Желтоқсан оқиғасын, бəлкім, көтері-
ліс деп те бағалауға болар» [9]. Əбіш Кекілбайұлы осы секілді бірнеше жауаптар келтіре желтоқсан-
ның елге тигізген əсерін «социалистік құрылыстың күйреуінің хабаршысы» деп атайды. Ол бөлімде 
КСРО-ның күйреуін, отаршылдық идеяның қысыл қиял екендігін, күллі планетаны социализм лагері-
не айналдыруға тыраштану барысында тоталитарлық мемлекеттің қуатты тетігі кенеттен опырылып 
түскендігін жазады. Сонымен, мақала оның себебін ашып, салдарын көрсетуге негізделеді. «86-ның 
Желтоқсаны қазақ халқының ұлттық сезімінің өсуіне айырықша ықпал етті, қазақтың өзін-өзі тануын, 
ұлттық мақтаныш пен тəуелсіздік туралы ұғымын түбірімен өзгертті. Жазалаушы мəшинеге құр қол 
қарсы тұрған жас ұландарына деген шын мақтаныш сезім мен салалы үгіт насихат мəшинесі тарапы-
нан бүтіндей бір халықтың ұлтшыл деп айыпталуы одан сайын тездетіп қазақ халқының этникалық 
есею, бірігуін, ұлттың кемелденуін одан сайын тездетіп берді. 

Халықаралық тұрғыда танылған ұлттардың өзін-өзі басқару құқығы принципі кеңестік кезеңмен 
салыстырғанда мүлде бөлек мағынаға ие болды. Дербес мемлекеттік жолындағы күрес өршіді. Осы 
тұрғыдан келгенде қозғалыстың жалпықазақстандық жəне халықаралық маңызы өте зор» деп мақтана 
жазады Əбіш Кекілбайұлы өз мақаласын бітірмей. Сонымен қатар қазақтың рухы мықты халық екен-
дігін «Желтоқсан оқиғасы барысында Қазақстанда алданып, түрмеге тасталған ақыл-ой мен ар-ождан 
тұтқындары пайда болды. Олар жоғарғы басшылықтың əрекетіне қарсы өздерінің келіспеушілігін 
көрсетіп кетуден жалтармағандығы. Оны осы мақала ішінен көруге болады. Мақалада мынадай жол-
дар келтірілген: «Рас, біздің тəуелсіздігіміз қан майданда емес, бейбіт жағдайда келді. Бірақ қан да 
төгілмей қалған жоқ. Қалай келсе де, одан қастерлі, одан қасиетті ештеңе болмауға тиісті. Тəуелсіздік 
алғанмен, бірден қарқ бола алмай жатқанымыз да рас. Бес ғасыр бойғы тілектің бəріне бесжылдың 
ішінде жете алмай жатқанымыз да аз емес. Бірақ ағыл-тегіл тойғыза қоймадың деп анасының көкіре-
гін қыршығанды кім көрген? Тісі шыққан да сүйте ме екен...» [8]. 

Міне, желтоқсан оқиғасына қатысты тарихи, ұлттық сарынмен жазылған дүниенің негізгі мазмұны. 
1993 жылы Əбіш Кекілбаев Президенттің жанында Мемлекеттік кеңесші деген қызметке та-

ғайындалды. «Сол кезде əйгілі жазушы Тахауи Ахтанов бір кездескенде: «Осы Əбіштің қызметі не 
қызмет?» — деп сұрап еді. Тахаң да ол жылдары тарихи шығармашылыққа бет алып, тың дүниелер 
шығарып жүрген. «Таха, қазақтың тарихы мен қызметін өзіңізден артық білемізбе, Сіз қалай ойлай-
сыз?» — деп сұрақты өзіне бұрып ем, ол кісі де соны күткендей: «Дəл осы қызметі — Бұқар жырау-
дың қызметі емес пе? — дегені. Бұқар жыраудай данагөй дүлдүлдің тарихта Абылайдың хандық қай-
раткерлігімен қатар айтылуының өзі де қоғамның қай кезде де рухани биіктікке ұмтылысын білдірсе 
керек. Тахаңның айтып тұрғаны — Елбасының жанында ақыл-парасаты мол, əділ де адал адамның 
жүргенін қалайтын зиялылар ойы еді» [9]. 
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Художественные приемы Абиша Кекильбаева, используемые в раскрытии 
историко-философской темы 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной казахской журналистики. Материалом 
исследования выбран самобытный и неординарный писатель и публицист Абиш Кекильбаев, творче-
ство которого является ярким показателем современной культуры и отражением мировоззрения ка-
захского народа. В качестве материала исследования выбраны наиболее показательные его публика-
ции «Арға тартпай-арман тұл, намыс қумай-мақсат тұл», «Отан тарихи-рухани жаңғыруымыздың 
қайнар көзі», в которых дается точная оценка казахскому обществу и происходящим событиям и яв-
лениям жизни казахского народа в современный период. 

Аmangeldieva G.S. in the article examines the issues of the day of modern Kazakh journalism. Research ma-
terial is choose an original and eccentric writer and publicist Abish Kekilbaev, work of that is the bright index 
of modern culture and reflection of world view of the Kazakh people. As material of research his most model 
publications «Арға тартпай-арман тұл, намыс қумай-мақсат тұл», «Отан тарихи-рухани 
жаңғыруымыздың қайнар көзі» are chosen in that an exact estimation is given to Kazakh society and what 
be going on events and phenomena of life of the Kazakh people in a modern period. Choosing a research ob-
ject the publicism of Abish Kekilbaev, Аmangeldieva G.S. clearly shows to intercommunication of literature 
and journalism. 
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Проблемы теории фольклорного сознания 

В статье рассматривается жанровая природа современного устного рассказа как феномена, возникше-
го на стыке  жанров традиционной народной несказочной прозы и речевых жанров современности. С 
этой целью характеризуются различные концептуальные подходы исследования традиционных жан-
ров несказочной прозы и их классификации, выявляются причины актуализации одних жанров и заб-
вения других. Особое внимание уделяется исследованию современного состояния фольклора, появле-
нию инновационных жанров и новейших областей фольклорной культуры. Важным аспектом статьи 
является рассмотрение речевых жанров как феноменов вербальной коммуникации и устной культуры. 
Критически осмысливается необоснованно широкое понимание жанра современного устного расска-
за. Предлагаются пути определения жанрообразующих признаков современного устного рассказа, от-
ражающих фольклорную и постфольклорную традицию сегодняшнего дня.  

Ключевые слова: фольклорное сознание, жаровая природа, устный рассказ, несказочная проза, инно-
вационные жанры, вербальная коммуникация, фольклорная традиция, христианское учение, самосоз-
нание, духовные ценности, психическое пространство, архетип, дихтомия. 

 
Теория фольклорного сознания представляет собой достаточно проблемную область современ-

ной фольклористики. Несмотря на существование в науке некоторых трудов, уделяющих внимание 
народному сознанию и психологии, такой феномен народной культуры, как фольклорное сознание 
вследствие малоизученности порождает много вопросов. Эти вопросы касаются не только его приро-
ды, свойств, структуры, но и самого термина «фольклорное сознание», не имеющего на данный мо-
мент общепринятого, однозначного определения. 

Поскольку термин «фольклорное сознание» является производным, решение проблемы следует 
начать с рассмотрения одной из центральных категорий философии — категории «сознание». 

Историческое развитие философской мысли, смена философских точек зрения на мир порожда-
ли разные трактовки сознания, актуализируя тот или иной аспект данного феномена. В истории фи-
лософии традиционно выделяются три мировоззренческие установки, формирование которых приво-
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дило к корректировке понимания сознания, а отсюда и понимания всего окружающего мира: антич-
ный космоцентризм, средневековый теоцентризм и антропоцентризм Нового времени. 

Для античных философов через сознание человек связывался с действительностью. Метафори-
чески эта связь изображалась с помощью восковой дощечки, на которой отпечатаны буквы, т.е. ан-
тичные мыслители (Платон, Аристотель) отождествляли дощечку с человеческим разумом, а отпеча-
танные буквы — с предметами окружающего мира. Для них разум и объект существовали отдельно 
друг от друга, а результатом их взаимодействия был мысленный отпечаток объекта. Из этого следует, 
что «античность открыла только одну сторону сознания — направленность на объект. Другая же сто-
рона — умение человека сосредоточиться внутри себя, направлять свое внимание на внутренний 
мир — не была проработана» [1; 231]. 

Эпоха христианства с точки зрения понимания сознания характеризуется такой важной культур-
ной чертой, как необходимость проникновения человека в свой внутренний духовный мир. Христиан-
ское учение, по сути, стало источником культурной революции, одной из главных задач которой явля-
лось преображение внутреннего мира человека. Отсюда в акте сознания средневековыми религиозными 
мыслителями на первый план выходит «способность понимать, что человек создан по образу и подо-
бию Божьему, а потому должен соответствующим образом строить свой жизненный путь» [1; 231]. 

Новое время подошло к решению проблемы сознания в антропоцентрическом ключе. Человек 
пересмотрел свое отношение к божественному («Бог умер» — Ницше), выдвинул на первый план 
свое земное происхождение и земную природу (теория Дарвина). 

Сущность сознания в этот период выразилась в следующей метафоре: сознание «не восковая 
дощечка, на которой отпечатываются образы реальных вещей, а некий сосуд, в котором содержатся 
идеи и образы до того, как оно включится в общение с миром» [1; 232]. Философское учение, опери-
рующее этой метафорой сознания, было названо идеализмом. Идеализм перенес акцент с восприятия 
на воображение, с помощью которого человеческое сознание не запечатлевает предмета окружающе-
го мира, а само создает, конструирует действительность. 

Результатом анализа природы сознания философами названных эпох явились четыре основных 
на сегодняшний день концепции сознания. 

Первая концепция отождествляет сознание с знанием. Основной тезис этой концепции звучит 
следующим образом: «Все, что мы знаем, — это сознание, и все, что осознаем, — знание» [2; 589]. 
Такое представление о сознании, разделявшееся большинством представителей классической фило-
софии, подкрепляется и довольно прозрачной этимологией слова «сознание» в латинском языке, в 
котором оно происходит от слов cum и sciare, что означает совместное знание. С точки зрения этимо-
логии то же самое наблюдается и в русском языке, где слово сознание (со-знание) следует понимать 
как нечто, сопутствующее знанию. В итоге, согласно этой концепции, все, что осознается, представ-
ляет собой знание того или иного рода. 

Сущность второй концепции сознания заключается в том, что ее сторонники в качестве «главно-
го признака сознания выделяют не знание, а интенциональность: направленность на определенный 
предмет, объект» [2; 590]. Согласно такой точке зрения, все составляющие сознания (восприятие, 
мысли, представления, эмоции, желания, волевые импульсы, намерения) имеют этот основопола-
гающий признак. Из этого следует, что незнакомый объект становится объектом сознания только в 
том случае, если он выделяется из числа других посредством интенции. 

Согласно третьей концепции сознание отождествляется с вниманием. Это означает, что для мно-
гих философов и психологов, разделяющих эту точку зрения, сознание представляет собой не что 
иное, как «некоторый фильтр на пути информации, перерабатываемой нервной системой» или «рас-
пределитель ограниченных ресурсов нервной системы» [2; 590]. 

Четвертая, наиболее популярная в современной философии и психологии концепция сознания 
основывается на толковании сознания как самосознания. Отсюда основной его признак — способ-
ность субъекта давать самоотчет в своих действиях. Подобное толкование сочетается с пониманием 
сознания как знания и как интенциональности. Средством же освоения сознания признается самовос-
приятие, приобретающее в процессе тренировки более совершенную форму — форму самонаблюде-
ния (интроспекции). 

Длительная философская традиция изучения категории «сознание», имеющая определенные ре-
зультаты в выявлении существенных признаков данного феномена, позволяет нам выделить некото-
рые его определения, 
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Так, авторитетный в области философии «Философский энциклопедический словарь» трактует 
сознание как «высший уровень психической активности человека как социального существа. Своеоб-
разие этой активности заключается в том, что отражение реальности в форме чувствительных и умст-
венных образов предвосхищает практические действия человека, придавая им целенаправленный ха-
рактер. Это обусловливает творческое преобразование действительности первоначально в сфере 
практики, а затем и во внутреннем плане в виде представлений, мыслей, идей и других духовных фе-
номенов, образующих содержание сознания, которое запечатлевается в продуктах культуры, приоб-
ретая форму идеального и выступая как знание» [3; 622]. 

Между тем богатство психической деятельности человека несводимо только лишь к наличию 
сознания. Сознание означает психический феномен, но не психическое, поэтому по своему смысло-
вому объему «психическое» гораздо шире «сознания» и включает в себя такие формы, как мышле-
ние, бессознательное, самосознание. В философии и психологии названные выше понятия при кажу-
щемся тождестве четко разграничиваются. 

Если под сознанием понимается сложная, многоуровневая самостоятельная система, включаю-
щая в себя совокупность знаний о мире, психические процессы, духовные ценности др., то по отно-
шению к сознанию мышление не что иное, как активная конструктивная деятельность по переструк-
турированию исходных данных, их расчленение, синтезирование и дополнение [2; 626]. 

В этом смысле мышление выступает лишь в качестве одного из структурных компонентов со-
знания — мыслительной деятельности, предполагающей применение логико-понятийных способно-
стей в целях получения знания и дальнейшей фиксации его в сознании. 

Вопреки одной из концепций, приравнивающей сознание к самосознанию, последнее в теории 
сознания так же, как и мышление рассматривается только лишь как его составляющая часть. Созна-
ние имеет внешнюю направленность, которая выражается в отдалении от окружающего мира и по-
знании его в этом отдалении, и внутреннюю направленность, которая выражается в осознании чело-
веком себя в качестве объекта познания. Эта внутренняя направленность и есть самосознание. Исхо-
дя из этого самосознание определяется как «особая форма сознания, которая состоит в способности 
человека осознавать и оценивать свои действия, чувства, мысли, мотивы поведения, интересы, свое 
положение в мире» [4; 57]. 

Освоение категории «сознание» в рамках философии, безусловно, оказало влияние на осмысле-
ние категории фольклорного сознания в рамках фольклористики. 

Говоря о феномене фольклорного сознания, следует отметить, что изучение его находится еще 
только в стадии разработки. По мнению некоторых исследователей, не только научная трактовка, но 
даже обоснованность термина «фольклорное сознание» вызывает на данный момент определенные 
трудности. 

Так, О.И.Шабалина, исследовавшая фольклорное сознание в философском аспекте, с точки зре-
ния теории познания, отмечает, что только в монографии Б.Н.Путилова «Методология сравнительно-
исторического изучения фольклора» и статье В.М.Найдыша «Мифотворчество и фольклорное созна-
ние» используется термин «фольклорное сознание» для обозначения «художественного сознания на-
родных масс» [5]. На это же указывает и И.А.Голованов, когда говорит о длительном и широком 
употреблении в науке термина «фольклорное сознание» при отсутствии его четкого, общепризнанно-
го определения [6; 11]. 

Действительно, наряду с термином «фольклорное сознание» в фольклористике в качестве сино-
нимических активно используются термины «фольклорное мышление», «традиционное мышление», 
«народное мировидение», «народные взгляды на мир», «народные представления о мире», «художе-
ственное сознание народа», «коллективное мышление» и другие вариации названных терминов. Это 
подтверждает мысль, что сущность фольклорного сознания, вне зависимости от терминологического 
обозначения, постоянно находится в поле зрения фольклористики. 

Рассмотрение наукой фольклорного сознания прежде всего начинается с решения вопроса о це-
лесообразности и правомерности выделения его в качестве особой формы сознания. Постановка это-
го вопроса связана с различным объемом семантического наполнения самого понятия «фольклор». 
С одной стороны, фольклор трактуется как искусство слова, т.е. выступает как один из видов ис-
кусств наравне с музыкой, живописью, танцем и др. При таком понимании наряду с фольклорным 
сознанием можно будет говорить и о «музыкальном сознании», «живописном сознании», что с науч-
ной точки зрения является некорректным. Широкое же понимание фольклора как всего, что создано 
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творческими усилиями народных масс, позволяет говорить об особом духовном состоянии, при кото-
ром возможно рождение народного творчества. 

Основываясь именно на «прикладном» характере фольклора, В.Е.Гусев ставит вопрос о возмож-
ности выведения фольклора вообще за пределы искусства и признания его особой формой общест-
венного сознания [7; 77]. 

Проблема правомочности применения в теории фольклора термина «фольклорное сознание» 
решается и у Б.Н.Путилова, неоднократно пользующегося им в своих работах. Вопрос этот возникает 
в связи со средствами и характером отражения в фольклоре народного мировоззрения. Несмотря на 
то, что фольклор может выражать взгляды народа на мир прямо и непосредственно, по мнению ис-
следователя, господствующим при создании фольклорного произведения является иной принцип: 
«представления коллектива преломляются сквозь специфическую мировоззренческо-эстетическую 
систему, которая свойственна именно фольклору и которая может быть определена как художествен-
ное сознание коллектива (фольклорное сознание)» [8; 181]. Отсюда и основополагающие свойства 
фольклора (традиционность, стереотипность, формульность, системная замкнутость) распространя-
ются исследователем не только на фольклорную эстетику, но и на фольклорное сознание в целом. 

Как видим, предложенная ученым «мировоззренческо-эстетическая система» в силу своих спе-
цифических особенностей может быть в равной степени обозначена как другое, не менее сложное 
понятие теории фольклора — «фольклорная традиция». 

Этим словам Б.Н.Путилова созвучны слова автора работы «Традиционные формулы русской на-
родной необрядовой лирики» Г.И.Мальцева, которые касаются роли фольклорного сознания в изуче-
нии такой черты фольклора, как формульность. Определяя мировоззренческие основы поэтической 
формульности, исследователь подчеркивает: «Было бы неточным выводить каноничность поэзии из 
ритуализма мышления и быта. Это, скорее, однопорядковые явления, обусловленные специфически 
традиционной символизацией действительности и «типо»-логизирующей особенностью обрядового 
сознания» [9; 42]. 

Еще одной чертой, позволяющей выделить фольклорное сознание в особую форму, является 
коллективность, присущая фольклору, но исходящая непосредственно из фольклорного сознания. 
При этом затрагиваются не такие черты фольклора, как бытование в рамках коллектива, анонимность 
и т.д., которые можно считать уже следствием коллективности, а сама сущность этого феномена. 

По этому поводу Е.А.Костюхин замечает, что фольклор возможен только в рамках коллектива, 
когда отдельные индивиды объединяются в группу (не механически, а органично), в которой живут, а 
следовательно, и творят по законам коллективного сознания. Отсюда следует, что фольклор, по су-
ществу, является продуктом надындивидуальной стихии — фольклорного сознания. Поэтому коллек-
тивность фольклора Е.А.Костюхин определяет как «не индивидуальное самосознание, а мировоззре-
ние группы» [10; 9]. Гусев же называет коллективное творчество непосредственно выраженным об-
щественным сознанием [7; 166]. Само же фольклорное сознание для него не что иное, как «не вне-
личное или безличное мышление, а специфические законы мышления отдельных личностей, состав-
ляющих народную массу» [7; 171]. 

Данные формулировки актуализируют сложную взаимосвязь индивидуального и коллективного 
моментов в рамках фольклорного сознания. Коллективность фольклорного сознания, а потому и са-
мого фольклора, исключающая в нем решающую роль индивидуального, приводит к противопостав-
лению фольклора литературе, представляющей собой область индивидуального сознания. Такое 
принципиальное различие фольклорного творчества и творчества литературного позволило Мальцеву 
при множестве существующих синонимичных терминов (фольклорное, мифологическое, архаиче-
ское, магическое, устное сознание) обозначить народное сознание как «долитературное созна-
ние» [9; 38]. 

Вопрос о коллективном характере фольклорного сознания приводит, в свою очередь, к попытке 
его осмысления в рамках психоаналитических теорий З.Фрейда и К.Юнга. В свете этих теорий на 
первый план в структуре фольклорного сознания выдвигается бессознательное, которое расценивает-
ся психоаналитиками как главная движущая сила при создании фольклорного произведения. Отсюда 
проистекает популярная в науке концепция бессознательности коллективного творчества. 

Действительно, в структуре фольклорного сознания бессознательное является необходимым и 
важным компонентом. Исследователи фольклора признают это, когда говорят о том, что сложные 
комплексы народных представлений «существуют латентно и не всегда выступают на уровне созна-
ния, являясь достоянием подсознательного и бессознательного» [9; 69]. Однако сводить весь процесс 
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рождения фольклорного произведения исключительно к сфере бессознательного было бы большой 
ошибкой. 

Критическое рассмотрение психоаналитических трактовок фольклорного творчества выявляет в 
них серьезные изъяны. Так, Фрейд, выстраивая психоаналитическую теорию коллективного творче-
ства на изучении прежде всего индивидуального творчества, вводит понятие «сверхличное созна-
ние». Мировоззренческой же основой творчества, продукта «сверхличного сознания», ученый счита-
ет инстинкты и прирожденные биологические качества человека. Все это приводит Фрейда к выводу 
о том, что коллективное творчество не что иное, как результат слившейся воедино сексуальной энер-
гии индивидов, составляющих некий коллектив, что значительно упрощает содержание такого слож-
ного феномена, как фольклор [11]. 

Рассмотрение фольклора в психоаналитическом ключе продолжается Юнгом, объясняющим 
специфику фольклорного творчества сквозь призму понятия «архетип». В противовес Фрейду, видя-
щему в народном творчестве проявление различных комплексов, Юнг считает не только отражением, 
но и самим источником любого искусства «изначальные, врожденные психические структуры, кото-
рые присутствуют в коллективном (а не только личном) бессознательном и формируют активность 
воображения людей» [12]. Именно архетипические образы с этой точки зрения определяют содержа-
ние всех фольклорных произведений. По Юнгу, в число основных входят такие архетипы, как мать, 
младенец, персона, тень, анима и анимус, самость и др. 

Указывая на слабость данной концепции в рамках фольклористики, Гусев справедливо замечает, 
что при таком подходе к фольклорному сознанию вся сложность и многообразие фольклора сводятся 
к ограниченному количеству архетипов [7; 170]. 

О бессознательности фольклорного творчества возможно, на наш взгляд, говорить только в пре-
дельно широком, общем смысле, предложенном Путиловым, который считал фольклор бессозна-
тельным способом установления функциональных связей с действительностью [8; 178]. Опираясь на 
слова Проппа, уподобившего фольклорное творчество языковому по таким признакам, как неодно-
кратность, эволюционная преемственность и последовательность, закономерность, отсутствие ре-
шающей роли индивидуального, ученый сопоставил фольклорный процесс с другими социальными, 
духовными, культурными процессами. 

Путилов считает вполне закономерным сравнить создание фольклора с созданием обычаев и об-
рядов, не придуманных никем «лично», с созданием орудий труда и предметов быта, никем «лично» 
не изобретенных, со всеми остальными формами народного быта и искусства, не имеющих «авто-
ров». Все это является продуктом коллективного опыта. Именно в таком смысле, по справедливому 
замечанию Путилова, «понятие безличности и бессознательности фольклорного творчества, которое 
развивали ученые-мифологи, не является фикцией» [8; 179]. 

Действительно, одно из самых давних и устойчивых заблуждений, связанных с фольклором как 
бессознательным творчеством, сформировалось на «заре» изучения народной поэзии, когда главным 
и единственным носителем устного творчества считались неграмотные суеверные народные массы. 
Фактологической основой подобных теорий был по преимуществу архаический фольклор, мифоло-
гия, явившаяся порождением древнего, примитивного, мифологического сознания. 

Как известно, этот специфический тип сознания характеризовался такими чертами, как анимизм, 
магизм, тотемизм и др., которые отражали особые, разнообразные связи первобытного человека с 
окружающим миром. Однако единым источником всех названных компонентов мифологического 
сознания была так называемая партиципация или закон сопричастия, по которому древний человек 
воспринимал окружающий мир как единое целое. Вытекающая отсюда тождественность всех явле-
ний и объектов материального мира породила анимистические воззрения, составляющие основу пер-
вобытной философии [13]. 

Все перечисленные выше черты мифологического сознания в равной степени присущи и фольк-
лорному сознанию. Отражение в фольклоре анимистических воззрений первобытного человека пред-
ставляется совершенно очевидным. Достаточно привести в качестве примера волшебные сказки и 
сказки о животных, где животные наделены человеческими характеристиками, предметы обладают 
магическими свойствами, а люди могут изменять свой облик. 

Исходя из этого можно говорить о том, что мифологическое сознание представляет собой на са-
мом деле одну из ступеней в развитии фольклорного сознания, его начальный этап. Синонимичное 
использование наравне с термином «мифологическое сознание» терминов «архаическое сознание», 
«примитивное сознание» также указывает на временной аспект данного феномена: хронологически 
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самое раннее, мифологическое сознание существует в рамках фольклорного сознания, являясь точкой 
отсчета в его развитии. 

Так считает, например, И.А.Голованов, когда говорит о структуре фольклорного сознания, в ко-
торой он выделяет два уровня: мифологический и исторический. Эти уровни существуют не изолиро-
ванно, а находятся в тесном взаимодействии. Мифологическому уровню свойственно «неотчетливое 
разделение субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, пространст-
венных и временных отношений, происхождения и сущности», а также членение мира на бинарные 
оппозиции, цикличность времени [6; 17]. В процессе эволюции фольклорного сознания мифологиче-
ский уровень сменяется историческим, соответствующим новому пониманию действительности. Для 
него характерно представление о текучести, изменяемости мира, историчность, а не цикличность 
времени, т.е. организация событий в причинно-следственный ряд, вызванная пониманием линейно-
сти, необратимости времени [6; 18]. 

Актуализация каких-либо других сторон фольклорного сознания, естественно, вносит опреде-
ленные коррективы в трактовку этого феномена. И.А.Голованов, утверждающий, что для фольклор-
ного сознания более существенно не познание, а понимание мира, предлагает следующую трактовку: 
«Под фольклорным сознанием нами понимается идеальный объект как совокупность (система) пред-
ставлений, образов, идей, получающих свою репрезентацию в произведениях фольклора. Фольклор-
ное сознание можно рассматривать как качественно особую духовную систему, которая живет отно-
сительно самостоятельной жизнью и которую невозможно анализировать изолированно от других 
явлений бытия носителей фольклора. Фольклорное сознание служит основой для практической и ду-
ховной деятельности людей, придавая ей целенаправленный характер» [6; 17]. Утверждая, что в 
фольклорном сознании зафиксирован весь опыт предшествующих поколений в рамках определенной 
этнической культуры, ученый предлагает рассматривать его, скорее, как особый способ социализации 
индивидов. 

Б.Н.Путилов особое внимание заостряет на своеобразном и сложном характере отражения в 
фольклоре явлений действительности и на роли фольклорного сознания в этом процессе. По мысли 
ученого, фольклорное сознание производит моделирующую работу в рамках социально-бытового 
опыта народа. Результатом этой работы является цельная, гигантская реконструкция мира, имеющего 
специфическую систему связей с миром реальным. Несоответствие фольклорного мира реальному 
может доходить до полного их противопоставления [14]. 

Действительно, фольклорное сознание обладает специфическими, присущими только ему пред-
ставлениями о пространстве и времени, о системе общественных отношений, о физической природе 
человека и окружающего мира, о жизни и смерти, о человеческих возможностях и т.д. Поэтому по 
содержанию фольклорных произведений, выступающих в качестве идеального аналога фольклорного 
сознания, невозможно судить о реальных взглядах народа на мир, о его этических нормах, о его зна-
ниях относительно окружающей действительности. В связи с этим следует упомянуть и Г.И.Маль-
цева, обратившего внимание на проблему изображения действительности в фольклоре, в частности в 
народной лирике. Исследователь указывает, что при использовании внеисторического подхода к про-
блеме фольклорной реальности появляется следующая альтернатива: «либо традиционные формы 
вовсе и не отражают реальности, либо эта реальность есть нечто особое, не совпадающее с «реальной 
конкретностью» развивающейся действительности, т.е. уже «другая реальность» [9; 62]. 

Этим объясняются многочисленные случаи несовпадения реального сознания коллектива и 
фольклорного сознания. Например, пространственные представления в фольклорных текстах, как 
правило, характеризуются неопределенностью, условностью, фантастичностью; маршруты героев 
никак не соотносятся с реальной топографией. Однако в действительности географические знания 
народа находились на высоком уровне и исключали подобного рода «ошибки». То же касается и 
представлений о времени: в фольклорном произведении оно могло замедляться или убыстряться, что 
неприемлемо для общества, живущего в рамках строгого годового цикла. Подобные «отклонения» от 
нормы Е.А.Костюхин объясняет тем, что «фольклор не ставит задачей изобразить реальность, а явля-
ется формой досуга» [10; 12]. 

Маловероятно, что создание в процессе народного творчества сложной реконструкции реально-
го мира обусловлено только лишь установкой на развлекательность. Моделирующая работа фольк-
лорного сознания над «другой», можно сказать, «отрицательной» реальностью, видимо, имеет более 
глубокие истоки. В этой связи особо показательной является роль фольклорного сознания в создании 
фольклорного антимира. 
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Факт существования в фольклоре зеркального отражения мира или так называемого антимира 
позволяет нам говорить о деструктивном характере фольклорного сознания. Деструктивность фольк-
лорного сознания заключается в том, что оно не воссоздает объективную картину действительности, 
не отражает реальный мир, а, скорее, разрушает его. Путем разложения реального мира на состав-
ляющие моделируется «новый» мир, «новая» реальность. Части «старого» мира могут теперь образо-
вывать самые нелепые конструкции, выстраиваться в самой невозможной последовательности. От-
сюда внешним проявлением деструктивности фольклорного сознания являются алогизм, абсурд, гро-
теск, парадокс, фантастика, составляющие основу ритуального или смехового мира фольклора [15]. 

Примеры абсурда, алогизма, гротеска представлены в большинстве фольклорных жанров, а в не-
которых из них они и вовсе являются жанрообразующими признаками, например в небылицах. Одна-
ко самым ярким свидетельством, демонстрирующим деструктивный характер фольклорного созна-
ния, бесспорно, представляется ярмарочная, карнавальная фольклорная культура, квинтэссенцией 
которой является балаган — народный спектакль, сценическое действо, имеющее специфические 
особенности. 

Основное внимание в балагане уделялось экзотическому, невиданному. Зрителям демонстриро-
вали великанов и лилипутов, русалок и сатиров, животных с несколькими головами и т.д. Балаганная 
стихия предполагала различные мистификации, нелепые представления, что соответствовало общей 
концепции ярмарочной фольклорной культуры с присущей ей абсурдизацией окружающей действи-
тельности. 

Балаган переворачивал привычный образ жизни: обычное казалось необычным, а страшное пре-
вращалось в веселое. Балаган демонстрировал победу иррационального над рациональным, торжест-
во «нового» над «старым». Каждый элемент ярмарочной жизни вступал в противоречие с повседнев-
ной жизнью: «то, что в обычной жизни должно отвечать норме, на время праздника становилось вы-
ходящим за границы норм» [16; 152]. Все это дает повод назвать балаган подлинным антимиром, ко-
торый создается путем деструкции принятых в обществе норм и хаотизации мирового порядка. 

Широкое распространение в народном творчестве таких фактов деструкции, как абсурдность, 
алогичность, парадоксальность, небыличность приводит некоторых ученых к гипотезе, согласно ко-
торой «едва ли не любое произведение фольклора (безразлично, о фольклоре какой страны мы гово-
рим!) есть произведение, прежде всего абсурдно ориентированное», а сама область фольклора есть, 
по преимуществу, область абсурда [17]. Такая точка зрения обусловлена тем, что исследователи, при-
знавая поэтическую сущность фольклора, долгое время рассматривали устное народное творчество с 
точки зрения поэтики литературы, игнорирующей специфику фольклора как искусства слова. В этой 
связи алогичность, бессмысленность, нелепицы, имеющиеся в фольклоре, чаще всего объяснялись 
особенностями устной формы бытования памятников фольклора, забывчивостью информантов, ми-
грацией сюжетов и образов и прочими дефектами коммуникации. 

Однако совершенно очевидно, что так называемые «дефекты» в памятниках фольклора, на са-
мом деле, продуманные и тщательно сохраненные традицией приемы построения фольклорного тек-
ста. Поэтому элементы абсурда, присутствующие в фольклоре, следует квалифицировать не как ис-
торические утраты, а как эстетический прием, предшествовавший возникновению и развитию лите-
ратурного абсурда. 

Таким образом, без уяснения вопроса о природе, движущих силах, структуре фольклорного со-
знания, основных этапах его развития и особенностях проявления на каждом из них невозможно по-
нять сущность и специфику фольклора в целом. 
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Фольклорлық сана теориясының мəселелері 

Мақалада ең бір күрделі болып табылатын жəне де аз зерттелген теоретикалық фольклористиканың 
санаты — фольклорлық сана-сезім, оның негізі, құрылымы жəне жүзеге асыру формаларының пробле-
малары зерделенеді. Фольклорлық сана-сезімнің əлемді тану негізі ретінде антикалық, орта ғасырлық 
жəне Жаңа кезеңдегі сана-сезімінің философиялық концепциялары сипатталады. Мақаланың маңызды 
аспектісі фольклорлық сана-сезімің ұжымдық ауызекі шығармашылықтың жəне фольклорға тəн дəс-
түрлі эстетикалық жүйенің феномені ретінде қарастыру болып табылады. Осыған байланысты 
З.Фрейд пен К.Юнгтың фольклорлық шығармашылықтың санасыздығы туралы психоаналитикалық 
теориялары сыни тұрғыдан қарастырылады. Балама ретінде қазіргі заманғы фольклорды зерттеуші-
лердің фольклорлық сана-сезімге, оның табиғатына, өзіндігіне, тілмен, мифологиямен, тарихпен, тұр-
мыспен байланысына деген көзқарастары ұсынылады. Фольклорлық сана-сезімнің фольклорлық мə-
тінді көркем құру əдістері ретіндегі мағынасыздық, абсурдтық, алогизм, парадоксалдық арқылы көрі-
нетін деструктивтік сипатына ерекше көңіл бөлінген. 

In the article the problems of the essence, structure and forms of realization of folklore consciousness — one 
of the most complicated and not enough studied categories theoretical folkloristic are scrutinized. As world 
outlook bases of folklore consciousness philosophical concepts of consciousness of antiquity, the middle ages 
and New time are considered. The consideration of folklore consciousness as phenomenon of collective oral 
creativity and the traditional aesthetic system peculiar to folklore is the important aspect of this article. 
Thereupon Z.Freud and K.Junga's psychoanalytic theories about unconsciousness of folklore creativity are 
critically comprehended. The sights of the modern researchers of folklore at the folklore consciousness, its 
nature, specificity, communication with language, mythology, history, life are alternatively offered. In the ar-
ticle the special attention is given to destructive character of the folklore consciousness which have found ex-
pression in senselessness, absurdity, alogism, paradoxicality as artistic touches of construction of the folklore 
text. 
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Роль концептуальной метафоры в истории лингвистических учений 

В статье рассматриваются вопросы истории лингвистических учений в аспекте концепций и теорий, 
освещающих онтологические признаки языка. Автор анализирует содержание лингвистических тео-
рий 19–20 веков. Отмечается особенность построения индивидуальных метафор или образов языка в 
концепциях ведущих языковедов 19–20 веков. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, научные теории, язык — объект изучения, язык — орга-
низм, язык — система.  

 
Любая наука на определенном этапе развития предлагает яркий, метафорический образ своего 

объекта. Формирование такого образа основано на стремлении создать простую модель (от лат. 
modulus — «образец») сложного объекта, при этом подмечается определенное сходство теоретиче-
ского построения с реально существующим предметом или явлением. На основе такого сравнения 
складывается новое научное понятие, которое в лингвистике (и в науке в целом) выражается в виде 
концептуальной метафоры. 

При этом метафора не только формирует представление об объекте, она также предопределяет 
ракурс его рассмотрения и стиль мышления о нем. Другими словами, концептуальные метафоры де-
монстрируют такое видение научного объекта, которое во многом определяет направление и способ 
его исследования. В этом смысле можно говорить о метафоре как средстве формирования опреде-
ленного мировоззрения. Метафора не просто называет, характеризует новый объект, обнаруживая 
его сходство с уже известным и названным, но и, по словам А.А.Потебни, «намечает русло для тече-
ния мысли» [1; 240]. 

Великий швейцарский лингвист Ф. де Соссюр писал: «В лингвистике объект вовсе не предопре-
деляет точки зрения, напротив, можно сказать, что точка зрения создает самый объект» [2; 46]. Эта 
точка зрения всегда является авторской, концептуальные метафоры (модели) основаны на субъектив-
ной характеристике научного объекта, тесно связаны с деятельностью конкретного ученого в рамках 
определенного научного направления. 

Можно сказать, что базовая концептуальная метафора задает направление изучения явления, ра-
курс рассмотрения объекта, стимулируя создание системы более частных метафор и формируя опре-
деленное научное мировоззрение. Таким образом, метафора лежит в основе формирования новой на-
учной теории, являясь инструментом добычи нового знания. 

Основные (базовые) концептуальные метафоры используют образ одного фрагмента действи-
тельности для представления и описания другого фрагмента, основываясь на некотором подобии их 
структуры. Таким образом, концептуальная метафора позволяет применить опыт, приобретенный в 
одной области науки, для решения проблем в другой. Следует заметить, что употребление одной тео-
ретической модели в разных областях науки свидетельствует о подвижности и ёмкости рассматри-
ваемой метафоры как средства получения нового знания и формирования научного мировоззрения. 

История лингвистики представляет собой череду научных теорий, которые последовательно 
сменяют друг друга, иногда мирно используя достижения предшествующих концепций, а иногда 
полностью отрицая положения старой школы, что в истории науки носит название «научной револю-
ции». Подобная смена научной парадигмы всегда сопровождается созданием новой концептуальной 
метафоры, формирующей новую аналогию и, как следствие, нового взгляда на объект изучения. 

Язык — сложный объект, понимание, определение и методы исследования которого могут быть 
основаны на разных его свойствах, признаках и функциях. Различные понимания природы языка ока-
зываются платформами разных научных направлений в лингвистике. 

Зарождение языкознания как научной дисциплины (отделение языкознания от филологии, опре-
деление ее собственного предмета и методов исследования) традиционно относят к началу XIX в. и 
связывают с возникновением сравнительно-исторического языкознания. Это научное направление 
первоначально было основано на идее о формировании, развитии формы слова, которая устанавлива-
ется посредством сравнения форм словоизменения разных индоевропейских языков. 
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У истоков компаративистики стоял видный немецкий ученый Франц Бопп, который впервые на-
учно доказал родство индогерманских языков. Первое научное сочинение Фр. Боппа (1816 г.), зало-
жившее основы сравнительно-исторического языкознания, было посвящено проблеме происхожде-
ния индоевропейского слова. По мнению Боппа, слово в древних языках представляет собой соеди-
нение разного рода корней — знаменательных и служебных слов. Например, глагольная форма обра-
зуется путем сочетания глагольного корня и личного местоимения: слушаю (я) — audi-o, слушаешь 
(ты) — audi-s, слушает (он) — audi-t и т.д. Эта теория Боппа получила название теории агглютина-
ции (от лат. agglūtinātio — «приклеивание»). Для доказательства своей теории Боппу необходимо бы-
ло возвести глагольные флексии к личным местоимениям, поэтому он привлекал для сравнения раз-
ные индоевропейские языки: санскрит, древнегреческий, старославянский, армянский, готский, ли-
товский и др., надеясь обнаружить сходство личных местоимений и глагольных окончаний. Впослед-
ствии теория Боппа так и не получила ни достойного подтверждения, ни окончательного опроверже-
ния, до сих пор это лишь яркая, завораживающая гипотеза о происхождении слова в индоевропей-
ских языках. Однако именно с легкой руки Боппа парадигмы форм спряжения глагола и склонения 
имени стали рассматриваться в разделе «этимология», как бы в контексте изучения их происхожде-
нияi. 

В середине XIX в. в языкознании получила распространение так называемая биологическая ме-
тафора «язык — организм». Такая точка зрения на язык сложилась под воздействием бурно разви-
вающейся науки — биологии. Понимание языка как живого организма и перенесение биологических 
методов исследования в науку о языке способствовало формированию натуралистического направле-
ния в языкознании. Основоположником этого направления был выдающийся немецкий лингвист Ав-
густ Шлейхер — восторженный почитатель Чарльза Дарвина. 

В результате влияния биологической теории и методологии на языкознание во второй половине 
XIX в. в лингвистике появляется термин «морфология»ii. В 1859 г. в книге «О морфологии языка» 
Август Шлейхер предлагает новую типологическую классификацию языков, в которой под морфоло-
гией понимались особенности строения слова в разных языках. Не случайно именно морфология яв-
лялась основой для первых типологических классификаций языков мираiii. 

Стоит заметить, что и до Шлейхера лингвисты (например, Франц Бопп) употребляли термин 
«организм» по отношению к языку, но этим они лишь подчеркивали цельность языка как системы 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Однако А.Шлейхер предлагает рассматривать 
язык как живой организм, который развивается подобно животному или растению, минуя поочередно 
стадии детства, юности, зрелости и старости. Эти стадии развития языкового организма лежат в ос-
нове типологической классификации языков А.Шлейхера и формируют теорию стадиального разви-
тия языков мира. 

 Детство языка — изолирующий язык (например, китайский). Эта стадия развития языка со-
ответствует одноклеточным простейшим живым организмам в биологии. 

                                                      
i В современной лингвистике под этимологией (от греч. ετυμολογία от έτυμον — «истина» и λόγος — «слово, учение») 

понимается учение о происхождении слов, а до конца XIX в. этот термин употреблялся в значении «морфология». Истори-
ческий подход к изучению языка доминировал в лингвистике на протяжении XIX в. и считался единственно научным. По-
степенно, помимо исторического взгляда на формы словоизменения, благодаря которому можно было установить их проис-
хождение («этимология»), внимание лингвистов было обращено на статическое (синхронное) описание систем формообра-
зования в одном или нескольких языках («морфология»). 

ii Еще в 1822 г. Гёте предложил включить термин «морфология» (от греч. μορφή — «форма» λόγος — «слово, учение», 
т.е. «учение о форме») в терминологическую систему естественных наук (биологии, физиологии и геологии и др.) для опи-
сания форм живой и неживой природы. Так, биология оперирует понятием «морфология органического мира», а в геологии 
активно применяется описание «морфологии горных пород» и т.п.  

iii Еще Фридрих Шлегель предложил делить языки на флективные (от лат. flexio «сгибание, изгиб, поворот, переход») 
и аффиксирующие, в зависимости от наличия или отсутствия изменений в корне («внутренней флексии»). К первому типу 
он отнес древние индоевропейские языки (санскрит, древнегреческий, латинский и др.), ко второму — тюркские языки, 
которые характеризуются неизменным корнем в составе словоформ. Его брат — Август Шлегель добавил еще один тип — 
аморфный (без формы), к которому относятся языки (например, китайский), не имеющие форм словоизменения.  

Позднее типологическая (морфологическая) классификация предложила делить языки на фузийные (от лат. fūsio — 
«сплав») и агглютинативные (от лат. agglūtinātio — «приклеивание»). В основе этого противопоставления — характер со-
единения морфем в словоформе: агглютинация предполагает четкий морфемный шов, показывающий механическое при-
соединение морфем друг к другу (приклеивание, склеивание), а фузия — отсутствие четкой морфемной границы («сплав» 
на стыке морфем). Термин «агглютинация», как уже было сказано, введен Францем Боппом, а «фузия» — Эдвардом Сепи-
ром в работе «Язык».  
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 Юность языка (становление) — агглютинирующий язык (тюркские языки). Эта стадия соот-
ветствует растениям, грибам и простейшим многоклеточным организмам. 

 Зрелость языка (расцвет) — флективный язык (древние индоевропейские языки). Эта стадия 
соответствует высшим многоклеточным организмам. 

 Старость языка (деградация) — аналитический языкiv (современные романские или герман-
ские языки, например английский язык). 

В результате механического перенесения биологической теории в языкознание возникло пони-
мание о том, что языки в процессе эволюции боролись за существование, при этом выживали такие, 
чье внутреннее устройство наиболее успешно позволяло языку функционировать в человеческом об-
ществе. Так, баскский язык, по Шлейхеру, был единственным дошедшим до наших дней представи-
телем семьи языков, не выдержавшей конкуренции с более совершенными индоевропейскими языка-
ми. 

Как уже было сказано, базовая концептуальная метафора (модель) не только задает направление 
исследования объекта, но и порождает множество частных метафор. Биологическая метафора в язы-
кознании ввела в научный обиход такие понятия, как семья родственных языков, праязык, родо-
словное (генеалогическое) древо языковой семьи и т.п. 

Языки, которые развились из общего исходного языка, стали называться родственными — их 
совокупность образует языковую семью. При этом Шлейхер предлагал схематично изображать про-
цесс дивергентного развития индоевропейских языков в виде родословного древа, ствол которого 
является общим праязыком-предком, а ветки — отдельными группами семьи родственных языков. 
Картинка родословного древа позволяет говорить о «дальнем» или «ближнем» родстве языков, объе-
диненных в одну семью: с одной стороны, например, индийские и германские языки (дальние родст-
венники), с другой — славянские и балтийские (близкие родственники). 

Разделение крупной ветви родословного древа на более мелкие (например, балто-славянской на 
балтийскую и славянскую) происходит в результате появления все большего количества различных 
изменений в лексике, фонетике и грамматике некогда единого языка. 
 

 
Идея реконструкции праязыка также была заимствована А.Шлейхером из биологии: возмож-

ность воссоздания праязыка возникла по аналогии с системной реконструкцией организмов по их ос-
танкам (фрагментам). Шлейхер разработал метод реконструкции праязыкового состояния на базе 
сравнения слов и отдельных форм разных индоевропейских языков. Чтобы продемонстрировать воз-

                                                      
iv Особыми терминами были обозначены две возможности выражения грамматического значения в языках: синтети-

ческий тип языков, названный так из-за наблюдаемого синтеза лексического и грамматического значения в одном слове, и 
аналитический тип, названный так из-за раздельного выражения лексического и грамматического значения в языках (ана-
лиз – разделение). 
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можности метода Шлейхер составил басню «Овца и кони» на гипотетически реконструированном 
индоевропейском праязыке, в результате чего лингвисты впервые увидели текст на языке предков — 
индоевропейцев. Продукт реконструкции, как и сами методы, с тех пор предмет жарких споров ком-
паративистовv. 

Схематичное представление развития родственных языков в виде родословного древа, несмотря 
на критику, до сих пор лежит в основе современных представлений о развитии родственных языков. 
Стоит заметить, что изображение исторического развития родственных языков в виде родословного 
древа дает представление только о расхождении родственных языков (дивергентное развитие), но не 
может отразить процесс объединения различных языков (конвергентное развитие). 

Сам А.Шлейхер в беседах со своими учениками (в частности, с Иоганном Шмидтом) говорил о 
«географической непрерывности», которая состояла в том, что с точки зрения распространения по 
территории языки мира почти всегда представляют собой непрерывный континуум. И.Шмидт поло-
жил эту идею в основу своей «теории волн», смысл которой состоял в том, что любое языковое яв-
ление (фонетическое, грамматическое или лексическое) распространяется по определенной террито-
рии, подобно волнам от брошенного в воду камня. Идея «географической непрерывности» переклю-
чила внимание исследователей-компаративистов на проблему диалектного членения индоевропей-
ской языковой области. В результате развития подобного подхода в языкознании сформировалось 
новое направление — лингвистическая география (или ареальная лингвистика). 

Влияя друг на друга, различные научные метафоры определяют направление научного поиска. 
Так, можно сказать, что метафора родословного древа А.Шлейхера иллюстрирует диахроническое 
развитие языков, а «теория волн» И.Шмидта — синхронное состояние языков. Поскольку концепту-
альная метафора имеет гипотетическую природу, ключевые метафоры, формирующие представление 
об объекте, могут плохо сочетаться друг с другом или совершенно отрицать друг друга. В данном 
случае обе метафоры мирно сосуществуют, взаимно дополняя друг друга и характеризуя сложный 
объект с разных сторон vi. 

Теория родословного древа, как уже было сказано, неоднократно подвергалась критике, вызыва-
ла оживленную дискуссию и в XIX и XX вв.vii. Многие влиятельные языковеды считали родословное 
древо научной фикцией, сослужившей свою службу и достойной списания в архив. Так, знаменитый 
яркими полемическими выступлениями Гуго Шухардт, критикуя теорию дивергентного развития 
родственных языков, также прибегал к метафоре и говорил о том, что в природе не существует дере-
ва, ветки которого бы вновь срослись, а разошедшиеся когда-то языки могут вновь влиять друг на 
друга, т.е. представлять результат языкового смешения. Более того, язык может испытывать влияние 
со стороны соседнего языка, принадлежащего другой языковой семье. Влияние неродственного языка 
может быть настолько существенным, что можно говорить о том, что срослись ветки стоящих рядом 
деревьев. 

Критикуя схематизм «родословного древа», Шухардт писал: «Если бы кто-нибудь пожелал 
бы … изобразить родословное древо английского языка в виде ствола с двумя ветвями, американской 
                                                      

v В разное время специалисты по сравнительно-историческому языкознанию по-разному отвечали на вопрос о прин-
ципиальной возможности создания реконструкции индоевропейского праязыка. Так, выдающийся французский компарати-
вист Антуан Мейе в первой половине ХХ в. категорически заявил: «Праязык восстановить нельзя». Противоположного 
мнения придерживался русский ученый В.М.Иллич-Свитыч — основоположник ностратической теории. Эпиграфом к сво-
ему словарю «Опыт сравнения ностратических языков» (1966 г.) он предложил реконструированный текст на пранострати-
ческом языке. 

vi Совместить оба подхода при описанию индоевропейских языков (исторический и географический) попытался уче-
ник А.Шлейхера А.Лескин. Он предложил рассматривать географическую непрерывность разных индоевропейских языков 
как определенный этап их развития, который соответствовал периоду общего существования индоевропейского праязыка на 
небольшой территории, до выделения из него отдельных индоевропейских языков. Таким образом, отличия индоевропей-
ских языков представляли собой диалектное членение общего праязыка, а контакты одного языка с разными соседними 
областями становились вполне понятными (например, в какой-то период славянские языки тесно контактировали с индий-
скими, в результате чего возникла общая особенность — палатализация, затем предки славян стали общаться с германцами, 
возникла другая особенность, объединяющая славянские и германские языки, и т.п.). 

vii В начале XX в. теорию родословного древа активно критиковал академик Н.Я.Марр — создатель «Нового учения 
об языке». Марр отрицал принципы и методы традиционного сравнительно-исторического языкознания, предлагая взамен 
теорию стадиального развития языков. Историческое развитие языков он предлагал рассматривать как ступенчатое дви-
жение человеческого языка: на определенной ступени развития язык демонстрирует особое устройство языковой системы 
(языковой тип). Постепенно язык меняет свой языковой тип и переходит на следующую ступень общего языкового разви-
тия, причем уровень развития языка определяется развитием общества в целом (формой общественного устройства, уров-
нем развития экономики и т.п.). 
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и британской, в свою очередь расчленявшимися на множество диалектов, то он допустил бы двойную 
ошибку: во-первых, американский язык был бы объединен здесь с чисто английским, причем их воз-
никновение было бы отмечено как одновременное, тогда как в действительности американский язык 
моложе самого молодого английского диалекта; во-вторых, американский язык был бы показан на 
этом древе как родоначальник многочисленных диалектов, в то время как на самом деле он никогда 
не существовал как нечто единое и ему в равной мере присущи как внутренние, так и внешние рас-
хождения» [3;132]. 

Шухардт предлагал отказаться от биологической метафоры и рассматривать проблему языково-
го смешения с точки зрения психологии говорящих: «Проблема языкового смешения, тесно связан-
ная с проблемой двуязычия, весьма сложна и запутана и может быть разъяснена лишь на основе пси-
хологии. Два языка смешиваются не как две неоднородные жидкости, но как две разные деятельно-
сти одного и того же субъекта» [3;175]. 

Схематичное представление процесса развития языков в виде родословного древа активно кри-
тиковал выдающийся лингвист конца XIX в. Бодуэн де Куртенэ. В работе «Опыт фонетики резьян-
ских говоров» он писал о том, что изучаемый им славянский говор (резьянский), испытавший силь-
ное влияние мадьярских (финно-угорских) языков, представляет собой нечто среднее между славян-
ским и мадьярским языковым типом (сохраняет индоевропейское ударение и приобретает сингармо-
низм, свойственный туранским языкам). По мнению Бодуэна де Куртенэ, большинство языков мира 
являются результатом языкового смешения, так как благодаря постоянным контактам с соседними 
языками язык приобретает фонетические, грамматические и лексические черты соседей, иногда кар-
динально меняя языковую структуру. 

Бодуэн де Куртенэ одним из первых сформулировал принцип относительной хронологии язы-
ковых изменений. В языке постоянно происходят различные процессы в области фонетики, лексики, 
морфологии и синтаксиса. Язык меняется непрерывно, однако некоторые части языковой системы 
оказываются более подвержены изменениям (фонетика и лексика), другие демонстрируют сопротив-
ление системы — оказываются наиболее устойчивыми к изменениям (грамматика). В результате мно-
гочисленных изменений язык представляет собой совокупность архаизмов и инноваций, которые с 
трудом поддаются хронологизации. Бодуэн де Куртенэ предлагал различать разные наслоения: «пла-
сты в составе и строении каждого языка, слои, аналогичные геологическим пластам в строении зем-
ной коры, а также раскрытым антропологией пластам в разного рода явлениях человеческой жизни. 
Одной из задач науки является определение хронологической последовательности этих пластов, 
упорядочение наслоений» [4;248]. 

Некоторое время биологическая метафора (язык — саморазвивающийся организм), заложив-
шая натуралистическое направление в лингвистике, задавала направление научным поискам и фор-
мировала лингвистическое мировоззрение. Однако впоследствии лингвисты по-новому определили 
объект своей науки, выделив другие признаки его устройства и функционирования. 

В конце XIX в. в индоевропейском языкознании на смену метафоры язык — организм пришло 
понимание языка как результата индивидуальной языковой деятельности. Младограмматики 
(ученики Шлейхера) попытались совместить противоположные подходы к исследованию языка: с 
одной стороны, язык — объект, имеющий собственные законы развития (звуковые законы как 
объективный фактор развития языка), а с другой стороны, язык — продукт речевой деятельности 
индивидов (аналогия как психологический механизм развития языка). 

Понимание языка как объекта и выявление объективных принципов его изменения и развития — 
дань старой школе А.Шлейхера. Фонетические законы были сформулированы в лингвистике под воз-
действием естественных наук, как попытка включить языкознание в сферу естественных наук. Звуко-
вые (фонетические) законы представлялись младограмматикам надежным средством доказательства 
родства языков, способом объективного описания закономерностей их развития. Однако уже 
Г.Шухардт предлагал учитывать психологический и социальный факторы изменения языков, а фоне-
тические законы понимать «не более как вехи, призванные указывать нам дорогу в густом лесу» 
[3; 197]. 

Поскольку язык используется человеком в процессе коммуникации, психология говорящего  
определяет некоторые характерные черты строения и функционирования языка. В результате дейст-
вия фонетических законов образуются аномальные, неправильные формы слов и морфем. Например, 
согласно закону палатализации в славянских языках произошло изменение задненебных заднеязыч-
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ных согласных (к, г, х) в позиции перед гласными переднего ряда в шипящие или свистящие звуки: 
человек (им.п.) — человече (зв.), рука (им.п.) — в руце (м.п.) и др. 

Однако говорящий стремится упорядочить систему языка, сделать ее правильной и симметрич-
ной, в результате чего происходит изменение нерегулярных форм по модели правильных иррегуляр-
ных — «по аналогии»: рука — в руке. Таким образом, аналогия — систематизирующее начало в язы-
ке, сила, противоположная закономерным и регулярным фонетическим изменениям. 

В конце XIX в. в лингвистике мирно или не очень мирно сосуществовали несколько научных 
направлений: натуралистическое, психологическое, социальное и др. Концепции некоторых лингвис-
тов совмещали принципы разных научных школ. Как уже было сказано, младограмматики опирались 
и на натурализм, и на психологизм в понимании природы языка. В XX в. появились новые подходы в 
изучении языка. 

Среди множества концептуальных метафор XX в. наиболее значимой, на наш взгляд, является 
метафора швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра «язык — система». «Курс общей лингвистики» 
Соссюра предложил научному миру совокупность ярких метафор, которые по-новому представляли 
исследуемый объект и предлагали новый способ организации знаний — структурную лингвистику. 

По Соссюру, язык можно уподобить «игре в шахматы». Поскольку каждая единица выполняет 
особую функцию в языковой системе, «значимость» единицы зависит от всей системы. Изменение 
позиции одной единицы в системе неизбежно влечет за собой перестройку всей системы в целом, по-
добно тому, как ход шахматиста в процессе игры меняет положение фигуры на шахматной доске и 
влечет за собой закономерное и неизбежное развитие событий (динамика языковой системы). 

Идея Соссюра о системном устройстве языка прочно утвердилась в лингвистике в начале XX в. 
Последователи Соссюра стали рассматривать язык как систему взаимосвязанных элементов, исследо-
вания были направлены на поиск структурных отношений элементов в системе языка. 

Представление о языке как о сложной системе, имеющей иерархическое устройство, нашло от-
ражение в метафорическом выделении «уровней» («ярусов») языка и языковых единиц. Метафора 
«этажерка уровней» предполагает выявление взаимообусловленных языковых единиц, которые в со-
вокупности образуют систему языка: 

 синтаксический уровень — предложение; 
 лексический уровень — слово; 
 морфологический уровень — морфема; 
 фонематический уровень — фонема viii. 
Единицы одного уровня являются однородными и объединяются в подсистему, а единицы раз-

ных уровней демонстрируют иерархическое устройство системы. Единицы системы связаны отноше-
ниями разного рода: синтагматическими (они образуют синтагму, имеющую характер линейной про-
тяженности) и парадигматическими (единицы одного уровня могут чередоваться в составе единицы 
более высокого уровня). 

В рамках структурного подхода к языку единица стала определяться в зависимости от ее связей 
с другими единицами, т.е. от места в системе, а усилия лингвистов были направлены на то, чтобы 
описать системное устройство каждого отдельного уровня. Наиболее удачно с точки зрения струк-
турного подхода был описан самый нижний уровень — фонематический. Любимое детище структу-
рализма — фонология. 

Фонема трактовалась как абстрактная единица (фонему, в отличие от звука, нельзя произнести), 
которая характеризовалась как совокупность дифференциальных признаков, т.е. тех признаков, кото-
рые позволяют противопоставить эту единицу другим единицам системы. Например, фонема /т/ про-
тивопоставлена фонеме /д/ по признаку «глухой» — «звонкий», фонеме /с/ — по признаку «смыч-
ный» — «щелевой» и т.д. Система фонем оказывалась четко структурированной на основе оппозиций 
(противопоставлений по признакам). 

Итак, структурное описание языка началось с изучения низшего уровня языковой системы — 
фонетического. Как уже было сказано, важным достижением такого подхода к языку явилось созда-
ние фонологии как особой дисциплины в составе науки о языке. По аналогии структуралисты попы-
тались описать морфологию и лексику. 

                                                      
viii Стоит заметить, что структуралисты выделяли разное количество уровней языковой системы в зависимости от осо-

бенностей языковых единиц. Мы предлагаем упрощенную схему самых основных языковых уровней. 
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Например, метод компонентного анализа в лексикологии, который основан на том, что значение 
слова — сложный феномен, который можно разложить на составляющие элементы значения (семы). 
Термины родства (дедушка, бабушка, папа, мама, тетя, дядя, сын, дочь, племянник и т.п.) расклады-
ваются на следующие компоненты: пол родственника, поколение родственника и линейность: прямая 
линия — прямые предки или потомки говорящего; боковая линия — непрямые родственники, имею-
щие с говорящим общих предков; дальние родственники (остальные кровные родственники). Напри-
мер, дедушка —  

 пол мужской, 
 на два поколения старше говорящего, 
 прямая линия (прямой предок говорящего). 
Метод компонентного анализа работает при описании четко структурированного лексико-

семантического поля (например, термины родства). Однако в целом языковые единицы, обладающие 
значением, с трудом поддавались структурному описанию. 

Что касается синтаксиса, то многие структуралисты (в частности Э.Бенвенист) вообще предлага-
ли отказать синтаксису в статусе уровня языковой системы, предложив рассматривать синтаксис как 
продукт творчества говорящей личности, как результат использования языковой системы в речи. 
Опираясь на соссюровское противопоставление языка и речи (язык — система знаков, а речь — ис-
пользование этой системы в процессе коммуникации)ix, Бенвенист писал: «С предложением мы поки-
даем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, 
выражением которого является сама речь» [5; 139]. 

Противопоставляя язык и речь, Соссюр ограничивал сферу интереса лингвистики исключитель-
но языком, выводя изучение речи за рамки лингвистического анализа. Доведя до логического завер-
шения такой подход, Соссюр ввел оппозицию внутренней и внешней лингвистики. Только внутрен-
няя лингвистика, изучающая устройство языковой системы, могла претендовать на звание подлинно 
научного направления, а внешняя лингвистика, которая исследовала историю, географию, религию, 
культуру и т.п. говорящего народа, оказывалась за рамками языкознания как науки. 

Однако структуралисты также предлагали попытки описания синтаксиса. Например, Люсьен 
Теньер в работе «Основы структурного синтаксиса» [6] разработал систему представления иерархи-
ческого устройства простого предложения — структуру зависимости. Теория Теньера опиралась на 
иерархический принцип организации предложения: в предложении всегда есть главные члены и за-
висимые от них второстепенные, среди которых, в свою очередь, также можно выделить главные и 
зависимые. 

Главным членом всего предложения является глагол — часть речи, которая обозначает дейст-
вие x. При глаголе могут быть актанты — действующие лица, при этом в зависимости от их количест-
ва глагол может иметь разную актантную структуру. Для описания структуры глагола, на основе ко-
торой формируется все предложение, Теньер вводит понятие валентности глагола. Валентность — 
это способность глагола присоединять разное количество актантов xi. Теньер выделяет: 

 безвалентные глаголы, т.е. глаголы без актанта (безличные), при которых не может быть дей-
ствующего лица: смеркается; 

 одновалентные глаголы, т.е глаголы с одним актантом (непереходные), при которых может 
быть лишь один актант: Альфред падает; 

 двухвалентные глаголы, т.е. глаголы с двумя актантами (переходные), при которых может 
быть два действующих лица — субъект и объект: Альфред бьет Шарля; 

 трехвалентные глаголы, т.е. глаголы с тремя актантами: Альфред дает Шарлю книгу xii. 
Синтаксическая теория Л.Теньера была попыткой выявить структурное устройство предложения 

в разных языках мира и предлагала считать синтаксис главным объектом описания лингвистики, цен-
тром лингвистического исследования. 

                                                      
ix Соссюр сравнивал язык как систему с записью симфонии, а речь — с исполнением этой симфонии. 
x В предложении только один главный член — глагол, а не два (подлежащее и сказуемое). Согласно Теньеру, подле-

жащее входит в структуру предложения как один из актантов глагола наряду с прямым или косвенным дополнением. 
xi Заметим, что сам термин «валентность» был также заимствован Теньером из естественных наук. 
xii Теньер сравнивает действие, выраженное глаголом, с представлением пьесы в театре. Предложение с безактантным 

глаголом можно сравнить с ситуацией, когда действие началось (на сцене стоят декорации, идет снег и играет музыка), од-
нако на сцене нет ни одного актера. Предложение с одноактантным глаголом описывает ситуацию, когда на сцене играет 
один актер, и т.д. 
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Современная лингвистика не только считает синтаксис полноправным уровнем языковой систе-
мы, но и рассматривает устройство и функционирование языковых единиц, превышающих предло-
жение: текст, дискурс. Таким образом, ученые говорят о том, что предметом лингвистического опи-
сания становится все более крупная языковая единица, характеристика которой выходит за рамки 
собственно лингвистических дисциплин. Для адекватного описания подобных единиц лингвистика 
должна активно использовать данные других наук: психологии, физиологии, логики, социологии, 
культурологии и др. 

Во второй половине XX в. именно синтаксис оказался в центре внимания лингвистов. Амери-
канский лингвист Ноам Хомский выступил с критикой структурного подхода за то, что структура-
лизм, поместив в центр внимания фонологию, а не синтаксис (которому часто вообще не находили 
должного места в системе языка), даже не пытался ответить на главный вопрос лингвистики — о свя-
зи языка и мышления, о процессе вербализации мысли. 

Хомский предложил синтаксическую теорию «порождающей (генеративной) грамматики», 
согласно которой предложения конкретного языка выводятся из ограниченного количества исходных 
структур путем последовательных трансформаций. Мы видим, что у Хомского метафора «порожде-
ние речи» представляла всего лишь модель структурного описания синтаксиса. Однако именно эта 
метафора наметила пути развития лингвистической мысли, так как не грамматика «порождает» речь, 
а говорящая личность в процессе речевой деятельности. 

Современная антропоцентрическая лингвистика, используя метафору Соссюра «язык — игра в 
шахматы», предлагает переключить внимание ученых с исследования устройства и правил игры на 
самих игроков, т.е. на говорящую личность. Язык — система коммуникации, обслуживающая все 
общество в целом, однако говорящие по-разному пользуются языком (как и в шахматы могут играть 
как гроссмейстеры, так и маленькие дети). 

Современные лингвистические исследования могут быть посвящены языковой характеристике 
отдельной личности, при этом рассматривается отражение в текстах мировоззрения говорящего, его 
отношение к тому, что он сообщает, эмоциональное состояние говорящего и т.п. Лингвистика разра-
ботала приемы идентификации личности по речи (определение возраста, образования, пола, профес-
сиональной принадлежности говорящего и т.п.). 

Кроме того, активно исследуется языковая картина мира, т.е. способы выражения языковыми 
средствами мировосприятия, моделирования окружающей действительности, отношения к миру все-
го народа в целом. Заметим, что метафора «картина мира» предполагает субъективный взгляд на 
предмет, который является основой мировоззрения как отдельного человека, так и целой нации. 

Итак, концептуальная метафора в научном контексте моделирует образ объекта изучения. Мо-
дель всегда абстрактна и условна, поэтому, как всякая модель, выделяет одни стороны, признаки изу-
чаемого объекта, а другие, наоборот, затемняет или даже искажает. Употребление новой метафоры 
для обозначения объекта науки может явиться причиной создания нового направления в развитии 
науки. Однако даже одна и та же метафора в разных научных контекстах может стимулировать раз-
ные пути научных исследований. Сложность смысловой структуры слова, на котором строится мета-
фора, часто является причиной того, что один и тот же объект представляется с разных сторон, в за-
висимости от контекста. Поэтому метафора всегда таит возможность нового взгляда на известный 
объект, который выявит ранее не замеченные свойства и отношения. Таким образом, метафора может 
стать каналом получения новой информации об объекте, благодаря которому происходит расшире-
ние, углубление, а в конечном счете, и перестройка всей традиционной системы знаний о мире. 
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Лингвистикалық ілім тарихындағы концептуалды метафораның рөлі 

Мақалада тілдің онтологиялық белгілерін сипаттатайтын концепциялар мен теориялар аясында лин-
гвистикалық ілімдер тарихы мəселелері қарастырылған. Автор XIX–XX ғасырлардағы лингвистика-
лық теориялар мазмұнына талдау жасаған. Аталған кезеңдердегі жетекші тілшілер концепцияларын-
дағы тілдің жеке метафораларының немесе образдарының құрылымы ерекшелігі жан-жақты зерт-
телген. 

In the article are considered the questions of history of linguistic doctrines in aspect of concepts and the theo-
ries shining ontologic attributes of language. The author analyzes the maintenance of linguistic theories of the 
19–20 centuries. Feature of construction of individual metaphors or images of language is marked on the ba-
sis of concepts of leading scientists of the 19–20-th centuries. 
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Колористика военной прозы К.Д.Воробьева 

В статье рассматривается, какая цветовая палитра используется при описании войны в произведениях 
К.Воробьева «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!». Эти произведения обладают неве-
роятно яркой, многокрасочной палитрой. Выявлены четыре наиболее часто встречающихся цвета во 
всех трех повестях. Самый частотный цвет — белый, на втором месте — черный, после по частоте 
употребления — красный и желтый. В тексте статьи рассматривается семантика и символика этих 
цветов. Цвет не существует сам по себе, он всегда связан с существительным. Эти маркированные 
существительные распределяются по тематическим группам: мир человека, мир природы и предмет-
ный мир. Всё это позволяет рассмотреть особенность цветописания войны у Воробьева. 

Ключевые слова: колористика, военная проза, семантика и символика цвета, маркированные сущест-
вительные, предметный мир, поэтика, цветописание, цветохарактеристики, цветовая палитра, милита-
рифакты, антропологические описания, цветопись, цветообраз, натурфакт. 

 
При анализе поэтики прозы К.Воробьева обращает на себя внимание яркая цветовая палитра его 

произведений «Убиты под Москвой» (1961), «Крик» (1962), «Это мы, Господи!» (опубликовано в 
1986). Своеобразность языка прозы К.Д.Воробьева отмечал В.П.Астафьев: «Константин Воробьев 
силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный 
простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками, русскому языку — 
полное дыхание, как ветру, напоенному запахами родной ему курской земли, русских полей и садов» 
[1; 89]. В последние годы появились работы, всесторонне изучающие язык художественной прозы 
К.Д.Воробьева [2, 3]. Исследователи отмечают «специфичность лингвоцветовой палитры писателя» 
[2; 76], «цветовое слово у К.Д.Воробьева не только выступает чрезвычайно важным средством эсте-
тического воздействия, но и отражает индивидуальность мировидения писателя» [2; 110]. В рамках 
статьи мы хотели бы рассмотреть цвет в произведениях только военной прозы писателя, определив 
тем самым особенности цветописания войны у К.Д.Воробьева. 

В изучении цвета в филологии выделяются два направления: лингвистическое и литературовед-
ческое. Цветообозначающая лексика достаточно полно исследована в различных аспектах: фоносе-
мантическом (Р.О.Якобсон, А.П.Журавлев), историко-лингвистическом (Н.Б.Бахилина, Л.М.Гранов-
ская), этимологическом (Н.В.Серов, А.Вежбицкая), этнопсихологическом (А.В.Михеев, Р.М.Фрум-
кина) и т.д. Отдельное направление представляют работы лингвистов, обращающихся к анализу ху-
дожественных средств языка различных писателей (Г.К.Тойшибаева, Л.П.Прокофьев, Н.А.Резник, 
С.Э.Нурланова и мн. др.). 
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Существующие в литературоведении исследования по цвету можно классифицировать по не-
скольким направлениям: 1) литературоведческие работы с опорой на лингвистику и лингвопоэтику 
(Н.К.Садыкова, А.П.Журавлев); 2) литературоведческие исследования структурно-семантического 
характера (Г.Макевич, А.Абуашвили); 3) литературоведческие работы, посвященные поэтике цвета в 
творчестве отдельных писателей (Ф.И.Евнин, С.М.Соловьев); 4) исследования, объединяющие сис-
темный литературоведческий анализ с привлечением статистических данных (А.Белый, А.С.Пан-
кратьева); 5) смежное изучение цвета в диахроническом аспекте с точки зрения литературоведения и 
культурологии (В.Я.Пропп, А.Робинсон); 6) междисциплинарные искусствоведческие исследования, 
построенные на сопоставительном анализе цвета в литературе, живописи, театре, кино (В.И.Си-
лантьева, Н.В.Серов). В 2009 г. вышел в свет справочно-демонстративный словарь цвета, отражаю-
щий не только многообразие закрепленных в русском языке и накопленных русской национальной 
культурой цветообозначений, но и большой пласт индивидуально-авторских, «поисковых» цветоха-
рактеристик [4]. 

При исследовании колористики произведений мы в первую очередь определили термины, кото-
рые будут использованы в статье. Цвет соотносится с такими понятиями теории литературы, как «об-
раз», «символ» и приводит к созданию терминологии. 

Цветонаименования (цветообозначения) — это слова, несущие сему цвета. Может быть прямое 
называние цвета (красный, желтый, синий) и непрямое, когда упоминание предметов и явлений вы-
зывает в сознании цветовые ассоциации (молоко, кровь, уголь и т.д.). 

Цветовая палитра — спектр окрашенности художественной картины мира писателя и лингво-
поэтическая статистика цветонаименований (цветообозначений), выявленная при анализе текста. 
В цветовой палитре прорисовывается индивидуальность цветовосприятия автора, приоритетные цве-
та и оттенки, а также особенности их взаиморасположения. 

Цветообраз — это сращение цвета и образа, закрепленность одного или нескольких цветов за 
конкретными образами. Образ цвета — индивидуальная художественная семантика, которую приоб-
ретает конкретный цвет в произведении. Это общее значение цвета, связующее разные цветообразы и 
в то же время отрывающееся от семантики этих отдельных образов. 

Колористика — результат целостного, панорамного восприятия текста. Это особая сторона со-
держательной информации, получаемой из художественного текста, связанная с областью выявления 
специфики окрашенности художественной картины мира [5]. 

Работа по выявлению цветонаименований в текстах начинается с подсчета слов, несущих сему 
цвета. Все цвета были распределены по цветовым спектрам с одной цветовой доминантой (белый, 
черный, красный, желтый, синий, зеленый, серый спектры). Например, спектр красного цвета вклю-
чает прямое называние цвета и все его оттенки. Для полноты картины учитывается непрямое называ-
ние цвета (солнце, жар, раскаленный, кровь и т.д.). Отдельную группу составляют сложные цвето-
обозначения, которые включают оттенки цвета (чернильно-синий, фиалково-голубые). 

Анализ цветообозначений выявил следующую частотную последовательность цветовой палитры: 
– повесть «Убиты под Москвой» — белый (37), черный (27), желтый (21), сложные цветообозна-

чения (бурый, пегий, желто-коричневый, белесовато-розовый, переливчато-радужно, лунно-дымный 
и другие — всего 16), синий (15), красный (14), серый (7), зеленый (3); 

– повесть «Крик» — белый (31), красный (23), сложные цветообозначения (буланый, изжелта-
сизый, зеленовато-мышастый, буро-огненный и другие — всего 17), черный (13), серый (9), желтый 
(8), синий (6), зеленый (5); 

– повесть «Это мы, Господи!» — черный (54), белый (41), желтый (36), красный (33), синий (32), 
серый (18), сложные цветообозначения (желто-бурая, клетчатый, разноцветный, чугунного цвета и 
другие — всего 16), зеленый (12). 

Доминирующие цвета во всех трех повестях — это белый, черный, красный, желтый. Для имени 
прилагательного в первую очередь важны его связи с именами существительными, которые объеди-
няются в тематические группы. Обозначим их в виде симптоматической схемы картины мира. Обыч-
но выделяются три наиболее крупных класса: «человек» — антропофакты, «живой мир» (органиче-
ская материя, исключая человека) — натурфакты и «неживой мир» (неорганическая материя) — ар-
тефакты. К первому классу антропофактов относятся слова, описывающие внешний и внутренний 
портреты персонажей. Например, «по-женски белое и круглое лицо» («Убиты под Москвой»), «(де-
вушка) покраснев, как маков цвет» («Крик»). В класс натурфактов вошли слова, связанные с природ-
ными явлениями: «красноватые пупырышки цветущего щавеля» («Это мы, Господи!»), «мутно-
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бутылочный свет луны» («Убиты под Москвой»). Предметные реалии отнесены к классу артефактов: 
«красный купол водонапорной башни» («Убиты под Москвой»), «ржавые кляпы железных засовов» 
(«Это мы, Господи!»). 

Нами, по аналогии, для исследования военных произведений отдельно была выделена группа 
слов, обозначающих военные реалии, военные действия, названная как милитарифакты. 

В художественном дискурсе военных повестей К.Д.Воробьева спектр белого цвета находит во-
площение в 108 цветообозначениях. Круг существительных, определяемых прилагательным белый, 
широк и разнообразен: натурфакты — осины, мгла, сумрак, свет, лошадь, поле, дымка, облака, бе-
резки и др. (38), артефакты — полушубок, изба, чашка, простыня, дверь, хлеб и др. (27), милитари-
факты — эполеты, кресты на крыльях (2), антропофакты — нос, лицо, зубы, руки, глаза, щетина, 
ноздри, лоб, кости (41). 

Из данных видно, что прилагательное белый и его производные активно используются при ан-
тропологических описаниях: констатирующего характера — «белые крутые ноздри», «белеющие зу-
бы»; оценочного характера — «по-женски белое и круглое лицо», «белый и острый, как бумажный 
кулечек, нос», как характеристика психологического состояния персонажа — «белесые тихие глаза», 
«побелевший, совершенно обескровевший нос», «лицо его было белым как снег». Индивидуально-
авторской цветописью является описание белых глаз персонажа перед смертью или в минуты смер-
тельной опасности, повторяющееся во всех трех повестях: «Убиты под Москвой» — «белесые тихие 
глаза»; «Крик» — «не черными, а белесо-льдистыми глазами (от страха)», «у Васюкова были белые и 
пустые глаза», «белое лицо Васюкова с большими, белыми глазами»; «Это мы, Господи!» — «белесо-
ватыми неморгающими глазами (взгляд перед казнью)», «белоглазый парень», «белесых навыкате 
глаз (немца)». У Воробьева цветообраз «белые глаза» приобретает экспрессивно-семантическое зна-
чение. Белые глаза, в страхе расширенные настолько, что в них теряются зрачки, передают состояние 
человека, граничащее с безумием: «...Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то 
сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное» («Крик»). 

В описании природы Воробьев щедро использует белый цвет и широкий спектр его оттенков: 
«светились белыми ранами стволы осин», «белесовато-мутная мгла», «белесый сумрак» («Убиты 
под Москвой»), «стоянки …были кружевно-белыми» («Крик»), «седую от изморози траву», «молоч-
ная сыворотка рассвета», «белел опушенный инеем луг» («Это мы, Господи!»). Интересно, что час-
тотное употребление натурфактов и антропофактов с прилагательным белый практически равно (38 и 
41), но в описании внешности человека белый чаще символизирует страх и смерть, а в описании при-
роды, напротив, несет сему жизни и вечности. Это можно назвать внутренней антонимией, когда 
один цвет имеет противоположные значения в разных тематических группах. 

Непосредственно военные реалии, действия (милитарифакты) в повестях «Убиты под Москвой» 
и «Это мы, Господи!» ни разу не упоминаются с цветообозначениями из белого спектра. В повести 
«Крик» это только констатация фактов: «белые, пушистые эполеты» и «белые кресты на крыльях 
(самолета)». 

Спектр черного цвета реализуется в 94 цветообозначениях. В их число входят простые лексемы 
различной частиречной принадлежности с корнем -черн-. Лексема черный занимает вторую ранговую 
позицию по частоте употребления среди наименований цвета в военных повестях. Обратимся к спек-
тру имен существительных, определяемых лексемой черный: натурфакты — лес, тучи-уроды, во-
ронье, галки, сосны, ветви деревьев, ночь, небо и др. (29), артефакты — подтяжки, шаль, стена, сте-
ганка, костюм, стол, грузовик, полотнище и др. (22), милитарифакты — самолет, петлицы, автома-
ты, танк, паук-свастика, кобура маузера и др. (14), антропофакты — глаза, человек в черном, налет 
на пальцах ног, косичка спутанных волос и др. (29). 

В ряду имен натурфактов черными определяются природные реалии «очень темные, сумрачные» 
либо имеющие «непроницаемо густой, темный цвет»: небо, ночь, дым. Самым частотным является 
сочетание черная земля (пласт земли). В повести «Это мы, Господи!..» черный цвет значительно пре-
обладает над всеми другими цветами. В портретном описании черный чаще характеризует цвет и вы-
ражение глаз. Это цветообозначение изобилует оттенками: «глаза вспугнуто померкли» («Убиты под 
Москвой»); «смотрел черными глазами ворожуна», «как углисто блестят его глаза», «темными ум-
ными глазами» («Крик»); «влажный агат глаз», «глаза казались дегтисто-черными» («Это мы, Гос-
поди!»). 

Цветонаименование черный выступает в составе метафорических сочетаний: «Черной душной 
стеной обрушивается ночь на лагерь»; «Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, чер-
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ным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка»; «Черные бараки маячат зловещим ви-
дением, одиноко высясь на окраине города» («Это мы, Господи!,.»); «...О если б мог Рюмин загнать 
его в черные ворота ночи!» («Убиты под Москвой»). 

Среди цветообразов, объединяющих цвет и образ, примечательна лексема черноликий: «...от ко-
лонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и 
грязной кавалерийской венгерке» («Крик»). На наш взгляд, в контексте о человеке, оказавшемся в 
положении пленного, писатель не случайно прибегает к включению в состав цветонаименования сти-
листически маркированного компонента -лик-, имеющего оттенок страдания. Противоположное зна-
чение человека, слабохарактерного, позорно прощающегося с жизнью, заложено в номинации черня-
вый: «живчиком бился чернявый», «повис прежде чернявого» («Это мы, Господи!»). 

В повести «Крик» повторяющийся черный цвет в портрете любимой девушки имеет явно поло-
жительную коннотацию: «девушка в черной стеганке, в большой черной шали», «с громадными чер-
ными косами». 

При описании военных атрибутов (самолет, петлицы, автоматы, танк, паук-свастика, кобура 
маузера) черный цвет осложняется семантикой «злобное, враждебное». 

Красный цвет представлен 70 цветонаименованиями с корнями -ал-, -багр-, бордов-, -красн-, 
кров-, малин-, -розов-, рде-. Тематические группы, окрашенные в красный цвет: натурфакты — 
огонь, звезды, солнце, мак, горизонт, груда костей (лошади), рябина, птичка, утро (26); артефак-
ты — соус, пачка сигарет, здание тюрьмы (12); милитарифакты — Армия, капитанские шпалы, во-
ротник шинели, пятиконечные звезды (4); антропофакты — пена (самоубийство Рюмина), мозоли, 
пальцы, раны (28). 

В антропологической группе из красного спектра чаще употребляется цветообозначение крова-
вый и его частиречные варианты — кровь, сукровица, кровавятся, окровавленный. Они являются со-
ставной частью натуралистического изображения ранений и смерти на войне, не лишенного поэтиче-
ских элементов: «стекали веские капли крови» («Убиты под Москвой»); «тяжелые бордовые капли 
медленно стекали», «темные струйки крови теплыми червяками ползли по ладоням» («Это мы, Гос-
поди!»). Иногда автор смещает акценты, перенося цветосимвол в другую тематическую группу, тем 
самым объединяя две тематические группы одной лексемой цвета. Сцена повешения пленных в по-
вести «Это мы, Господи!..» показана на фоне пейзажной зарисовки. Писателем введен в нее колори-
стический оттенок заходящего солнца, представленный сложным прилагательным кроваво-красный: 
«Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры  
остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев. Кроваво-красным шаром зака-
тывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря». 

В повести «Крик» лексема красный участвует в создании самостоятельного художественного 
образа. В пропадающем сознании тяжелораненого лейтенанта Воронова, оказавшегося в плену, воз-
никает видение красного от засева мака поля: «... От края и до края земля засеяна красным ма-
ком....Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной 
поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный по-
ток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь 
надо открыть веки» [6; 90]. 

Из всей цветовой палитры военных повестей в красном спектре зафиксировано больше всего 
глаголов и отглагольных форм (краснеть, кровавится, окровавленный, алели, рдело). Это самый ди-
намичный, экспрессивный образ цвета. 

Желтый спектр произведений о войне составляют 65 цветонаименований. В их число входят как 
прямые цветонаименования с корнем –желт–, так и непрямые (солнце, жёлчь и др.). Круг существи-
тельных, определяемых прилагательным желтый: натурфакты — звезды, поросль, солнце, солома, 
глина, овес (15), артефакты — хлеб, цепи, стены, пол коридора, гвозди, сапоги (27), милитарифак-
ты — залп, огонь, огневой вал, «мессершмит», автоматная очередь (16), антропофакты — борода, 
скулы, кожа, ноги, головка спящего ребенка (7). 

В этом цветовом спектре значительно преобладает окрашенность предметного мира. 22 цвето-
обозначения-артефакта встречаются в повести «Это мы, Господи!». Если внешний вид концлагеря в 
произведении описан в красных тонах («красное четырехэтажное здание тюрьмы»), то во внутреннем 
мире преобладает желтый цвет («Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-
то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки»; «Набрав полный рот крова-
вой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора»; «Это — быль и явь, это — не-
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умолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!») или его оттенок 
ржавый («ржавые кляпы железных засовов», «ржавая корявистая ложка», «ржавые браслеты грыз-
ли щиколотку»). Здесь автор продолжает закрепленную за желтым цветом символику безумия и су-
масшествия, добавляя значение безысходности и угнетенности. 

Яркой особенностью цветописи К.Д.Воробьева являются сложные цвета. Среди сложных цвето-
наименований представлены классы дихромных и оттеночных цветов (мшисто-зеленый, сахарно-
белый, дегтярно-черный и т.п.), случаи включения в цветонаименование какого-либо другого при-
знака объекта (мутно-бутылочный, рогато-черный и т.п.), использования метафоры (фиалково-
голубые, лунно-дымные и т.п.). Обращает на себя внимание и сложная техника цветописания: автор 
использует существительные-колоративы, сами несущие сему цвета (огонь, мгла, туман и др.), при-
бавляя к ним цветовые прилагательные, тем самым уточняя или усложняя, полученный цветообраз — 
белесовато-мутная мгла, голубой снег, белесые тучи. Интересно, что такие поэтические цветообо-
значения парадоксально встречаются в самых страшных сценах войны и сочетаются в основном с 
военными реалиями: «сахарно-бело и невинно-жутко из сапога высовывалась конечностью кость», 
«лунно-дымные стебли ракет», «рогато-черный автомат», «три фиалково-голубых «ястребка»» (ране-
ние Анисимова) («Убиты под Москвой»); «а стоянки с колючкой перед моим взводом были кружев-
но-белыми», «глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие», «рассыпались две 
большие мертвенно-зеленые звезды» (взрывы), «Перемот смотрел не черными, а белесо-льдистыми 
глазами» («Крик»); «желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову», «глаза каждого казались 
дегтисто-черными» (от страха смерти), «оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит гла-
за» («Это мы, Господи!»). Эта ярко-цветовая маркированность ключевых военных эпизодов на общем 
черно-бело фоне приковывает особое внимание и создает дополнительный эффект тревожности, нер-
возности. 

В повести «Убиты под Москвой» сложные цветонаименования связаны с описанием природы и 
человека (натурфакты и антропофакты). Мир природы в ярких красках видит то персонаж Алексей: 
«Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мут-
но-бутылочного света» [7; 10], то повествователь, его цветовидение носит философско-поэтический 
характер: «За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звез-
ды… — наступало утро» [7; 12]. 

Натуралистические эпизоды ранений и смерти на протяжении всей повести читатель видит гла-
зами главного героя: «Он (Алексей) увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-
белые руки, зажавшие пучки соломы... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на 
мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то жи-
вого» [7; 15]. Цветообразы предметного мира (артефакты) и военных реалий (милитарифакты) чаще 
всего встречаются в речи рассказчика-повествователя: «Этот первый залп получился удивительно 
стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-
дымные стебли ракет» [7; 21]. 

В произведении «Это мы, Господи!» повествователь выступает как единая, цельная инстанция. 
В повествовательную структуру в формы третьего лица — он и они — вплавлено эго автора. Соот-
ветственно, можно говорить о единстве точки зрения на мир героя, повествователя и автора, что 
формирует единую художественную картину мира, в частности цветовую: «У подножья обелиска 
просинью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей» [7; 71]. 

В повести «Крик» повествование ведется от первого лица, соединяя в сложное целое голос рас-
сказчика и персонажа. Здесь труднее, чем в повести «Убиты под Москвой», определить фокус зрения 
и повествования, но можно говорить об интонации повествователя-лирика, наблюдающего природу и 
войну одновременно: «Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, 
где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпа-
лись две большие мертвенно-зеленые звезды» [6; 56], и повествователя-философа, дающего точные 
психологические портреты людей: «У Васюкова были белые и пустые глаза, щетина на лице топыри-
лась щеткой и была белой, как у святого на картине» [6; 87]. 

Колористика военных повестей К.Д.Воробьева широка и разнообразна. Во взаимосвязи с темой 
войны каждый цвет несет определенную сему: белый — амбивалентное значение и смерти, и жизни; 
в черном доминирует семантика чего-то злобного и враждебного; красный цвет практически полно-
стью теряет этимологическое значение красивого, становится синонимом лексеме кровавый; желтый 
цвет реализует отрицательную семантику цвета — цвета сумасшествия и безумия. Многообразие 
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сложных цветообразов демонстрирует мастерство словесной живописи К.Д.Воробьева и в сравнении 
с колористикой военной прозы других писателей [8] позволяет говорить о языковом новаторстве в 
цветописании войны. Рассмотрение речевых зон функционирования цвета позволило выявить зако-
номерность: в цвете мир природы и мир человека видит рассказчик или персонаж, в то время как цве-
товые детали предметного мира и военных действий чаще фигурируют в речи всеприсутствующего 
рассказчика. 
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О.Ю.Загинайко 

К.Д.Воробьев əскери прозасында түр-түстің берілу тəсілдері 

Мақалада соғысты бейнелеу үшін қандай түс бояу ерекшеліктері қолданылғаны қаралады. Бұл шығар-
малар ерекше ашық түрлі-түсті бояулармен қамтылған. Барлық үш шығармада да жиі кездесетін төрт 
ерекше түс анықталған. Ең жиі қолданылатын түс — ақ, екінші орында — қара, одан кейін пайдала-
нуы жағынан — қызыл жəне сары. Бұл түстердің мағынасы жəне символы қаралады. Түс бекер пайда-
ланылмайды, түс əрқашан бір белгілі затпен байланысты. Бұл аталған заттар мазмұны жағынан мы-
нандай топтарға бөлінеді: адам əлемі, табиғат əлемі, заттар əлемі. Осының бəрі Воробьевтің соғысты 
бейнелеудегі түс ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі. 

The article considers what color palette is used in the war description in K.Vorobeva's works «Killed at 
Moscow», «Shout», «These are we, My God!». These works have bright, polichromatic palette. Four the 
most frequently colors in all three stories are distinguished. The most frequency color is white, black is on the 
second place, red and yellow are on the third. Semantics and symbolics of these colors are considered in text 
of the article. Color doesn't exist itself, it is always connected with a noun. These marked nouns are distrib-
uted according to lexical sets: the world of the person, the world of the nature and the objective world. It all 
allows to consider features of color description of wars in Vorobyov’s work. 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Халық ұлы туралы поэма 

Мақалада қазақ поэзиясындағы Абай ақындық мектебінің көркемдік-эстетикалық бағыт-бағдары, 
шығармашылық қадамдарының ұлт тарихымен сабақтас тақырыптардағы маңызды ізденістері Көкбай 
Жанатайұлы шығармашылығы негізінде жан-жақты қарастырылды. Абай ақындық мектебінің айтулы 
өкілі Көкбай Жанатайұлының «Сабалақ» дастанының жазылуындағы ұлы сөз зергерінің 
шығармашылық ықпалы жəне Абылай сынды ұлы тұлғаның ұлт тарихындағы елдік тұғырының 
асқақтығын көркемдік жүйеде кейінгі кезеңге жеткізудің саяси-идеологиялық қысымдағы шырғалаңы 
əдеби-тарихи деректер негізінде екшеліп берілген.  

Кілтті сөздер: Абылай заманы, Қоқан хандығы, Бұқар жырау, жоңғарлықтар, Абылай ханның дəуірі, 
елдің тəуелсіздігін сақтау,  тарихтық деректер, фольклор материалдары. 

 
Халқымыздың даңқты ұлы — Абылайдың тұтастай өмір жолы ауыр да əр салалы. Оның хандық 

құрған дəуірі қиян-кескі тартысқа толы жылдар еді. 
Абылай заманында, басқа сөзбен айтқанда, жан-жақтан аранын ашқан алпауыттардың андыздай 

анталап, бойы бекіп, бұғанасы қатпаған аз ғана халықтың бір-біріне қарама-қарсы қам-қарекетке то-
лы қилы-қилы кезең еді. Бір жағы — қаптаған қалың Қытай, бір жағы — азуы алты қарыс орыс пат-
шалығы, бір жағы — іргелес жатқан, күш-қуаты мол Қоқан хандығы. Бұл елдердің қайсысы да сыл-
тау іздеп, ұрынарға қара таба алмай, аңдысқан аумақты алыптар-тын. Осылардың арасынан жол 
тауып халқын апатқа ұрындырмай, əрі суыққа тоңдырмай, таласа-тартыса тіршілік ету аса епті, əрі-
ден ойлайтын адамға тəн толағай сын болатын. Оған қоса өз ішінен шыққан дұшпан пиғылдағы жан-
дарға тойтарыс беріп, елді бірлікке бастау қиынның қиыны екені даусыз. 

Абылайдың көрегендігі сол — қасында əрбір қадамын қалт жібермей бақылаған, қиналған тұста 
ақыл-кеңесін аямаған Бұқар жырау бастаған көмекшілері болды. Артық, кеміс кеткенін жөндеп, дұ-
рыс жолға бастап отырды [1]. Бұқар жырау елдің бірлігін, іргесі бекіген аймақты көкседі. Əйтейінше 
тіршілік ету кішкене жұртшылыққа қиын деп білді. Болмашы нəрсеге өкпелеп, басқа жаққа жол арна-
ған Садыр атты аз ғана тайпаны бара жатқан жағынан қайтарып алуы куə. Ол: 

Садыр, қайда барасың, 
Сарысуды көбелеп? 
Сен қашсаң да мен қойман, 
Арғымағым жебелеп. 
Енді алдыңнан шығайын 
Қар, жаңбырдай себелеп, —  

дейді көпті көрген қария. Неде болса шашырамауын, бір орталыққа бағынуын қадағалайды. 
... Абылай алдында сен бітсең, 
Құдандалы таныспын, 
Абылай алдында бітпесең, 
Атасын білмес алыспын, —  

деп, кейде ағайынға күш көрсете сөйлейді. 
Бірде: 

... Ашулансаң, Абылай, 
Көтерермін, көнермін, 
Көтеріп қазға салармын. 
Өкпеңменен қабынба, 
Өтіңменен жарылма, 
Орыспенен соғысып, 
Басына мұнша көтерген 
Жұртыңа жаулық сағынба, — 

деп, кейде нəтижесі баянсыз, күштіге көз алартпауын жақтайды. Бейбіт күнге үндейді [2]. 
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Абылай жөнінде бір жылдары М.Əуезов роман жазбақшы болды. Ойлана-ойлана келе ол ұйға-
рымнан бас тартты. Өйткені елдің саяси ахуалы өте күрделі-тін. Бай-манаптар, əкім-қаралар туралы 
анда-санда жылы қабақ білдіру аса қауіпті болатын. Ол кездері кішкене халықтар мен ұлыстардың та-
рихы жоқ, демек елді бастайтын белсенді адамдары да болған емес. Олардың бүгіні мен ертеңі тек 
большевиктер бастаған орыс халқымен бірге, осының соңынан ерген жағдайда ғана байыпты болаша-
ғы болуы сөзсіз дегенге саятын үгіт-насихат жүріп жатты. Осыған «сенсең де сенесің, сенбесең де се-
несің» деген қағида басым болды. Ендеше Абылай хан туралы басымды пікір айту қатермен тең. 
Осындай жағдайда М.Əуезов Абылайды қоя тұрып, Абай жөнінде көлемді шығарма жазуға бекінеді. 
Ол туралы көңілі ояу, қолынан іс келетіндер болса арнайы кітап жазу ешқайда қашпас деп түйеді. 

Отызыншы жылдары Абайдың басы əлі де дауда еді. Біреулер оны халықтың жыршысы, халық-
тың қамқоршысы десе, біреулер феодал табының ақыны деді. Енді бірқатар саясатшылар жаңадан ту-
ып келе жатқан буржуазия тобының өкілі ретінде таныды. М.Əуезов шын мəнінде оның кімнің сойы-
лын ұстап, таяғын соққанын дəлелдеуге күш салды. Сонымен бірге ол ағартушы-демократ туралы, 
оның қоғамдағы атқарған қызметі туралы пікір айтумен бірге, əлгіндей аз ғана халықтардың мəдение-
ті де, əдебиеті де жоқ деген сыңаржақ философиялық пікірге қарсылық білдіру еді. Абайдың кітапта 
ісі де, сөзі де оң болып шығуы тиіс. Бұл жəне қатал қадағаланды. Егер оның ісінде, атқарған қызме-
тінде, айтқан пікірінде осы қалай дегенге бастайтын екі ұдай жағдай болса, шығарма шықпаған деп 
танылады. Өйткені, Абай — үстем таптың өкілі. Ендеше, автордың өзі оған көз көре жел беріп отыр 
деген сөз. 

Абайдың өз қолымен жазған-сызғандары жоқтың қасы. Себебі, революция жылдары жыртылып 
қалды, қолды болды, тозғындады, отқа өртелді. Сондықтан, М.Əуезовтің өзі айтқандай, ел аузындағы 
аңыз-əңгімелерге иек артты. Ол туралы айтылған естеліктер өзара салыстырылды, кейбіреуі күмəнді, 
жай дақпырттың маңында деп танылды. Сондықтан А.Марченко жобалағанындай, оның ауыз əдебие-
тінің материалдарына сүйеніп жазылған роман деуі, бір жағынан, ақылға сыйымды [3]. 

«Абай жолы» бүгінде халқымыздың ұлттық мақтанышы, қай жағынан да аса көрнекті шығарма. 
Ол жөнінде бірдеңе деу артық... 

«Сабалақта» Көкбай ақын қазақтың атақты ханы Абылайдың өмірінің бір үзігін баяндайды. Бас-
тапқыда Уəлиханның: «Мені хан қоймадыңдар», — деп өкпелеп, Сарыарқадан Орта Азия жаққа, на-
ғашысы Балаханға ауып барғаны суреттеледі. Кешікпей 1723 жылғы сергелдең басталады. Əркім əр 
жаққа ауып, əр сайды паналап, қайың сауып кетеді. Осындай алмағайып кезде бір күні Төле бидің 
ауылына бір бала келеді. Үсті-басы жыртық-жыртық, кір-кір. Жөн сұрағандарға жай қарапайым бі-
реумін деп жалтарады. Бұқар жыраудың ол туралы: 

Ай, Абылай, Абылай, 
Сені мен көргенде 
Тұрымтайдай ұл едің, 
Түркістанда жүр едің. 
Əбілмəмбет патшаға 
Қызметкер болып тұр едің. 
Қалтақтап жұрт күнелтіп 
Үйсін Төле билердің 
Түйесін баққан құл едің, — 

деуі тегін емес. 
«Сабалақ — Абылай» туралы сүйекті шығарма жазу ісін Абай өзінің сүйікті шəкірті Көкбайға 

тапсырады. Ол жөнінде ақын аға алдымен сын-ескертпесін айтып, тезірек қағаз бетіне түсуін дұрыс 
көрді. Ол жайында Көкбай былай дейді: 

«Бір жылы менің өзіме Абылай хан мен Кенесарының қазаққа істеген еңбектерін ұзақ əңгіме қы-
лып айтып беріп, осыны өлең қыл деді. «Абылай да, Кенесары да қазақтың мақтан қылатын ерлері. 
Бұлардың еңбегі де айта қалғандай, ұмытпастық еңбек. Сондықтан, бастарынан кешкен дəуренді жақ-
сы сөзбен жыр қылып ел ортасына жаю жақсы өлеңшінің міндеті. Сен үйіңе барып орнығып отырып, 
осыны өлең қылып кел» деді. 

Сонан кейін үйге келіп отырысымен өлең қылуға кірісіп, күндіз-түні тыным алмай, бес-алты 
күнде бітіріп, Абайға қарай қайта жүрдім. Абай бұл уақытта үлкен ауылынан бауырдағы ауылына, 
тоқалыныкіне барып, сонда жатыр екен. Кіші ауылы «Аралтөбе» деген жерде, үлкен ауылынан 35 ша-
қырым жерде, біздің ауылдан 70 шақырымдай жерде еді. 
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Осы жолға қасымдағы атшыммен қысты күнгі аязда салт атпен келе жатып жазған өлеңімді ой-
лап көрсем, жатқа айтуға бір де бірі есімде қалмапты. Абайдың барысымен «айт» дейтіні мəлім. Сон-
дықтан, жол жүріп келе жатып, өз өлеңімді өзім жаттауға кірістім. Күн суық, қағазды екі жеңіммен 
ұстап атымның басын жолдасыма жетектетіп қойып, жол бойы жаттадым. 

Сонымен кеш болып, ел орынға отыратын кезде кіші ауылға жетіп, Абай отырған үйге сəлем бе-
ріп кіріп келдім. Үйде кісі көп екен. Алдарына кешкі шайды жаңа алған екен. Кірген жерде сəлемімді 
алмастан «Абылай» келді ме?» деді. 

Тегінде сол жиырма бес жыл жолдас болған уақытымда анда-санда қасынан кетіп, қайта келге-
німде: сəлем алып, мал-жаның аман ба? — деп амандасып көрген емес. Ылғи жаңа ғана көрісіп шық-
қан кісідей іліп ала əңгімеге кірісетін, бұл жолы да соны істеді. 

Мен сұрағанына «келді» деп едім, «олай болса айт» деді. 
Сонан соң мен барлық киімімді шешінбестен, отыра қалып айта бастадым. Өлеңді алғашқы айта 

бастағанымда тымағымның бауын шешкен жоқ едім. Тегінде «шешінейін, жайланайын» деген сөз 
Абайдың нашасын кетіріп, ықыласын қайтарып тастайды. Сондықтан өлеңді айта отырып, тымағым-
ды шешіп бір алып қойып, тағы бір əредікте белдігімді тастап, онан өлеңнің желісін үзбей отырып, 
сыртқы киімімді тастап, жүгімнен бірте-бірте барып қана босандым. 

Абайдың өмір бойғы əдеті осындай еді. Біреу өзіне келсе, келген жерден жұмысың не деп сұрай-
ды да, сол арада шаруасын бітіріп, сонан кейін өзінің əңгімесіне кетеді. Алғаш сұраған жерде шапшаң 
айтып жіберген кісі болса ырза болып қалады. Басында айтпай артынан «пəленім бар еді» дегенге 
ашуланып қалатын. Кейде бағана неге айтпадың деп ұрысып тыңдамай да қоятын. 

Сол əдеті мəлім болғандықтан, өлеңді əнге салып айтсам да шаршаған-талғанымды білдірмей, 
желісін үзбей айтып отырдым. Қағазыма да қарағаным жоқ, ылғи жатқа айттым. 

Алдарына келген шай ішілмей қалды. Алғашқы самаурын суып кетіп, оны алып барып, екінші 
рет қойып тағы əкелді. О да суып қалды. Абай да, басқа ешкім де ішкен жоқ. Сонымен үшінші самау-
рын келгенде Абылай менен Кенесарының жорығын аяқтатып болып, енді Наурызбайға қарай көшіп 
едім. Бұған келгенде «Енеңді ұрайын жаман ұры, ханның бағын да осы алып еді. Енді шайыңды іш» 
деп Наурызбайдың жайын бұл арада тыңдағысы келмеді» [4; 138]. 

«Сабалакта» айтылмыш баланың портреті былайша сипатталады: 

Ұлы жүз Үйсін Төле биге келді, 
Сағынып ата-баба туған елді. 
Бір бала үсті-басы далба-дұлба, 
Төлеге кіріп келіп сəлем берді. 
Бір бала үсті-басы далба-дұлба 
Демалар бір күрсініп анда-санда. 
Жылтыр көз, тікірейген сұрғылт сары, 
Жаратқан артықша ғып хақ тағала. 
Қой жүні жыртық күпі, сеңсең тымақ, 
Көзіне шəші түсіп кеткен дым-ақ. 
Отырысы сұңқардың балапаны, 
Көңіліне Төле бидің кетеді ұнап. 
Баланы мал бағуға салады. 

Бірде би түйелерінің жай-күйін барлап қайту мақсатымен олардың қосына келсе, сыртта қол-
аяғы жан-жаққа жайылып қаннан қаперсіз ұйықтап жатқан Сабалаққа көзі түседі. Бұдан би өзі ой 
түйіп, тегін бала еместігін, түбінде төрт тарапқа билігін жүргізетін əкім болармысың деп жобалайды. 

Сабалақтың жолын ашқан қарт Бөгенбайдың Төле биге келуі. Осы жолы аруақты батыр қалмақ-
қа барар жолда қасына ерткен Сабалақтың алғырлығына, батырлығына разы болып, оған батасын бе-
реді. Батамен қоса кəрі тарлан ерлер мінуге лайық Нарқызыл деген жүйрік атын сыйлайды. Сол жолы 
Бөгенбай батыр Төле бимен қалмақтармен соғысу жөнінде пікірлескелі келген екен. 

Жоңғарлықтармен ұрыс бір жылдан кейін басталады. Қасқа атқа мінген қалмақ батыры 
Шаршпен Сабалақ жекпе-жекке жазым етеді. Екі ұдай айқас «Абылайлаған» жас батырдың арасында-
ғы аласапыран кəдімгі жұртқа мəлім ертедегі батырлар жырындағыдай əсер қалдырады. Осы жолы 
қазақтар үстем шығып, жеңіс тойын тойлайды. Жиында Сабалақты алдарына алдырып ерлігіне тəнті 
болған билердің оның шынында кім екенін қайта-қайта сұрағанда бұл: «Абылай атам, мен оның не-
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мересімін», — деп жауап береді. Ризашылық сезіммен Əбілмəмбет Сабалақты өз орнына хан деп жа-
риялайды. Оның батырлары тізбектеледі: 

Қалданменен ұрысып, 
Жеті күндей сүрісіп, 
Сондағы жолдас адамдар: 
Қара Керей Қабанбай, 
Қанжығалы Бөгенбай, 
Шақшақұлы Жəнібек, 
Сіргелі қара Тілеуке, 
Қарақалпақ Құлғашбек, 
Тігеден шыққан Естербек, 
Шапырашты Наурызбай, 
Құдаменді Жібекбай қасында, 
Бақ, дəулеті басында 
Секербай мен Шүйбекбай, 
Таңсық қожа, Мамыт бар, 
Қасқарауұлы Молдабай, 
Қатардан жақсы қалдырмай, 
Айнақұл Бəти ішінде, 
Өңкей батыр жиылып 
Абылай салды жарлықты. 
Қолдан ханды қашырып, 
Жеп салған жерін бұздырып, 
Ұрысты қатты қыздырып, —  

делінеді жырда. 
Арнайы Төле бидің айтуымен Абылай Жəнібек Шақшақ ұлымен жолығысады. Одан айрықша 

ақыл-кеңес алады. Сондағы батырдың айтқаны: — Өткен іске өкінбе, Өкініштен іс бітпейді. Екінші-
ден — еріншек болма. Жұртыңның алдына түс. Үшіншіден — халқыңа істеген ісіңе адал бол. 

Міне, поэманың бірінші бөлімінде баяндайтын əр жайдың ұзын-ұрғасы осы. Одан əрі Сабалақ — 
Абылайдың 1781 жылы қайтыс болғаны, Бұқар жыраудың онымен қоштасқалы келгені əңгімеленеді. 

Қайырусыз жылқы бақтырған, ханым-ай, 
Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай, 
Үш жүздің баласынан үшті айтсам, 
Қаларда мекен жаның-ай! —  

дейді кəрі абыз көз жасын төгіп. 
Абылай ханның дəуірі келте қайырылады. Оның елдің тəуелсіздігін сақтау жолында сан алуан 

істері жоқ. Поэмада Есенгелді, Саржанның тарихы, одан соң Сағындық, Рүстем, Беглербек, Ғұбай-
долла, Балақан, тағы басқалардың өмірінен қысқаша мəлімет беріледі. Олардың хам-қаракеті кейбір 
жағымды жағынан мадақталса, кейбір сұмдықтары датталады. Демек, шығармада толымды жасалған 
Абылайдан басқа образ жоқтың қасы. Оның алғашқы нұсқасы сақталмай, əркімнің жаттап алған, кө-
шіріп алған қалпында қолымызға тиіп отыр. Мүмкін, поэма əуелгі күйінде жеткенінде көп сөзділіктен 
тыс, осы қалай делінетін қосымшалардан арылып жетерме еді, қайтер еді. 

Байқастай қарасақ, əдебиетімізде Абылайға қатысты талай шығармалар бар екен. Бірақ солардың 
бəрінде де ол — эпизодтық кейіпкер. Соның бірен-саранында болмаса, мəселен, М.Жұмабаевтың «Ба-
тыр Баян» поэмасында, С.Мұхамеджановтың «Жұмбақ қыз» операсын былай қойғанда, ол жауыз, ба-
рымташы, қарақшы деңгейінде ғана. «Сабалақта»-да оның туған халқының сол кезеңде хал-жағдайы, 
бара жолы, болашағы хақында кеңінен көсіле сипаттатайтын дүние емес. Жақында жарық көрген 
З.Тайшыбайдың редакциясымен шыққан «Абылай хан» атты документтер мен фактілер жинағында 
талай-талай жағдаяттың беті ашылған. «Сабалақ» жазылған кезде Көкбай сынды таланттың солардың 
бірқатарынан хабардар болса керек. Оның үстіне Абай да халықтық батыр жөнінде мол мəлімет бер-
генге ұқсайды. Бірақ поэманың қолдағы бар күйіне, олар жолда түсіп қалғаны немесе автордың жөнді 
қарастырмағаны көңілге кірбің ұялатады. «Кеңесарының жорығын аяқтап болып, енді Наурызбайға 
қарай көшкен едім. Бұған келгенде ақын аға: «Енеңді ұрайын жаман ұры, ханның бағында осы алып 
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еді», — деп тыңдамай қойғаны деген жолдарға келгенде қаңтарылып қалғандаймыз. Біздіңше, поэма 
алғашқы жазылған күйінде сақталса, Абылайдың қоғамдық қызметі тиісті деңгейде біздің дəуірімізге 
жетер еді деген ой иектейді. 

«Сабалақ» дастаны жайында Мұхтар Əуезовтің пікірін келтірейк. «Көкбай ұзақ шығарма жазды. 
Əңгімелі поэмасының айқын жіктелетін екі бөлімі бар. Мезгілі мазмұны, кейіпкерлерінің қалыптану 
айырмасына қарай бұл ұзақ шығарманы айқын екі дəуірдің адамдары турасында, екі ұдай бағытта жа-
зылған шығарма деп жіктей аламыз. Сонда поэманың алғашқы бөлімін — Абылайға арналған «Саба-
лақ» поэмасы деп атауға болады. Екінші бөлімі Абылайдың бір топ нəсілдеріне арналады.» 

«Көкбай бұл шығармасында халық аузында жүрген тарихтық деректер мен естеліктерді, лақап 
əңгімелерді, əр көлемді фольклор материалдарын көп жиып, пайдаланған. 

Сонымен қатар Абай арқылы кітап жүзінен алынған, баспаға шыққан мақала зерттеулердің дəлді 
деректері де бар екені байқалады. Мысалы, Көкбай жырында Абылайдың жетпіс жаста, 1781 жылы 
өлгендігі айтылады. Орта Азия хандарының тарихынан Қоқанның Ғұмар ханы, оның нəсілі — Бала 
ханның жайы, Ташкеннің Беглер бегі, қазақ хандары мен Қоқан хандығы жəне Бұхар əмірінің арасын-
да болған қатынастар, тарихқа жақын шындықпенен аталған болады. Қазақтың Үйсін сияқты рулары-
нан Қоқан хандығына қарап тұрған хəлдері дұрыс аталады. Абылайдан бергі замандардағы тарихтық 
адамдардың өмірбаянына, іс-əрекеттеріне, тарихтық жағынан қанықты болған білгірлік байқала-
ды» [4; 48]. 

Мұхтар Əуезов аюдай ақырған ақыр заман талабынан жасқанып, кейбір кейіпкерлерінің жөн-жо-
басын иіп-бүгуге дейін барды. Соның салдары: Құнанбай, Базаралы, Ділдə, Əйгерім, Ербол, тағы 
басқа образдарына тиді. Абайдың жақын шəкірті екі жүзді біреудің сорабына айналып кетті. Бұл рет-
те көп зардап шеккенің бірі — алдымен Көкбай. 1940 жылғы «Абай» трагедиясында ол ұнамды істе-
рімен көзге түсетін. Енді романда ол ұнамсыздар тобында болып шыққан. Оның бар күнəсі — молда-
лығы. «Байларды, молданы қойдай қу қамшымен» деген сөз ұранға айналған заманда оның басқаша 
орайда көрінуіне жөн жоқ еді. Тіпті бұл өңдеуден Абай да құр емес-ті. Қазаққа қалфе керек пе, жоқ па 
деген мəселе төңірегінде Семейде пікірталасы болып, ол жиналған халық алдында былай дейтіні бар: 

«Бұл топтар сөйлеп болған соң, жиын біраз тынып қалған кезде Абай сөйледі. Абайдың сөзі сал-
ғаннан мүфтиге қазақ халқы қараудың қажеті жоқ» деген тура, жара сөйлеген кеңестен басталып еді. 

— Ең əуелі іслəм дінінің қауымы болмақ дейді. Дін қарындас деп, Мысырдың арабынан, Үндіс-
танның мұсылманынан, Стамбулдың халифе сұлтанынан, Шайхұліслəмнан Россияда, Сибирьде жат-
қан қазаққа қарындас тауып бермек. Туысқан таппақ болысады. Ең алдымен осының өзі жалған. Əр 
халықтың қалың қауымын алсақ, күнделік тірлігінде сыбайлас көршісімен келісіп күн кешеді. Бізді 
Халифенің мұсылманымен жақындатам деушілер ең алдымен қасымыздағы көршіміз орыс халқынан 
алыстатам дейтін болады. Айтпаса да ол айдан анық. Ал сол орыспен қайтіп сен алыс боласың, қазақ 
халқы? Жеке адам да тұтас қауым халықта жанды тіршілік етеді. Тірлік дегеніміз: мынау ішкен су, 
жеген тағам, киген киім, өмір сүрген үй ортаң. Өзгені қойып, Семейдің қазағы, сені айтайын; мынау 
Ертіс, сенің өзенің емес, орыс халқының өзені. Ендеше, ең əуелі Семей халқы, қазағы, сенің ішіп 
отырған суың орыс халқының суы. Екінші, жеп отырған наның, өзің егін екпейтін, еңбек саумайтын 
елсің, орыс мұжығының өсіріп беріп тиірменіне тартып əкеп беріп отырған ұны. Одан қала берсе, ки-
ген киімнің, кірген үйің, барша бұйымың мен жиының — бəрі-бəрі орыс халқының қаласынан, өнері-
нен келіп отырған дүниең!.. Сен осыдан алыстамақсың ба!? Алыстасаң тырдай жалаңаш кетіп бар да 
қарындас таба ғой! Екінші, біз қараңғыда жатқан қалың тұман басқан, надандық тұманы басқан, соры 
басынан асқан қараңғы елміз бізге ең алдымен не керек? Білім жарығы керек. Өзіміз надан өтсек, ен-
дігі нəсілімізді болса да тез оқытып, дүние танытып, көзін ашуымыз керек, асығуымыз керек бұл 
жолда! Сол жөнде де бар жарығын ала білсең аямай беретін досымыз — орыстың өнері, орыстың үл-
гілі қауымы» [5]. 

Көп адам қатынасқан бір арқалы жиын үстінде бір орыс адамы осы романдағы əлгі келтірілген 
эпизодты сол күйінде алға тартқаны бар. Оған сол жолы қайтаратын жауаптың ретін таппай тарасқа-
нымыз есімізде... Егер бүгінгідей дүниенің бəрі рет-ретіне келіп, егемендік алған шағымыз болса, 
сөйлеуші тиісті тойтарыс алар еді. Олай сөйлеместе еді... 

«Абай жолынан» тағы бір ұзақтау үзінді келтірейік: 
«Көкбай бірталай уақыт жырлағанда, Абылайды мадақтап сөйлеген. Енді самауыр қайта кірген-

де, Абылайдың нəсілдеріне ауысып соларды қошаметтей бастап еді. Дəл осы уақытша Базаралы Көк-
байды санынан қақты да, «тоқташы» дегендей белгі етті. Көкбай Абайға қарап еді, көптен салқын қа-
бақпен тыңдап отырған Абай да, тоқтағанын мақұл көргендей екен. 
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Көкбай еріксіз шұғыл тыйылып қалды. Енді Базаралы іле сөйлей жөнелді. 
— Бұрын сөйледі деп айып етпеңдер, жігіттер, осында менен басқаңның бəрің, бастығың Абай 

боп, өңшең ақын екенсің. Ендеше Қожанасыр айтқандай: «Осынша тауыққа бір қораз керек емес пе!» 
Көп айтушыға бір тыңдаушы болсам, ойымды айтайын, — деп Көкбайға салқын қарап қалды. 

Абай Базаралының бұл мінезін де құп көріп, айтуын өтінді. 
— Айтсам, Көкбай, «алдияр» дедің, «асыл ханым» дедің, «əруағыңнан айналайын» деп те жалба-

рынып жатырсың. Аяғы, Абылайдан өтіп, нəсіліне де тауап қылар тəрізің бар. Шынымды айтайын, жақ-
пайды маған, Көкбай, мұның. Осы хан сұлтанды көксеп маңырап, талай надан ақын, баяғының өзінде 
тоздырып болмады ма, Абай?! Біз Абай сөзін естігелі осыны ұмытсақ, мақұл емес пе еді? Көкейіме қон-
байды, өйткені көңіліме жақпайды. Ал адалын өздерің айт! — деп Базаралы Абайға қарады. 

Жұрт мына сын шыға бастағалы шайды ішпей, сілейе тыңдап қалған екен. Абай Базаралыны 
қостап, ойлана отырып, бас изеді де: 

— Осы сөз, анық əзіл сөз ғой. Айтып қойғанымыз болсын, айтпағанымыз болсын, бəрімізге де 
жетерлік сын екен, — деп ойлана отырды да, Көкбайға салқын қарап: — Ал Наурызбайлар көпті сыр-
латқан. Сол қатты, қатал сойқандары үшін өз бастарына əділ жаза тапқан. Көпке қаза шақырғаны 
үшін тапқан қатты бүлік содырлар еді. Олар үшін, əсіресе, өктемесең болатын еді ғой! Қазақ орысты 
қырды деп, тағы бір тыңнан Əзіретəлі таппақ бопсың, оны қазақтың қалын елінің қамқоры етпексің. 
Жалған! Бəрі де жалған! Алдамыш бояулар! Қазақтың қамқоры емес, қайта сол қазақты, халықты сат-
қан аз ғана топ, азғын топ — хан-сұлтанның қамқоры болатын. Бұл күнде, бүгінгі нəсілде қазақты 
орысқа өшіктіруші, қазақ халқына достық етпейді. Неғұрлым сол орыстың шын қасиетін танып, тың 
өнерін тез үйренуге жетпей, қазақтың көзі ашылмайды. Бұдан өзге өрісте, бұдан өзге шындық та жоқ. 
Мынау өлең жалған да теріс. Менің өмір бойғы тұтынған жолым анық қарсы, қияс жолдағы өлең 
екен. Осылай айтпасқа əддім жоқ, — деп Абай ызалы, қатқыл үнмен, Көкбайға аса наразы болып сө-
гіп аяқтады. 

.... Жастардың бəрі тегіс аңғарып отыр. Əзір Абай мақұлдаған бірде-бір өлең болмай шықты. 
Көкбай үнсіз жиын арасынан түрегеліп, «басым ауырып тұрғаны» деді де шығып кетті. Есіктен шы-
ғардағы күжірейген жуан жотасына қарап отырып, Абай оның өкпелеп бара жатқанын аңғарды. Со-
ған орай өзі де ішінен қатуланып қалды» [6]. 

Міне, Абайдың, «сыншы» Базаралының поэма туралы кесімді пікілерінің қорытындысы осын-
дай. «Абай жолы» тарихи роман дегенімізбен, оған оқырмандар жүгінетіндей ілгешектер табылары 
сөзсіз. Абайдың «Абылай мен Кенесарының істерін мақтан қылатын ерліктерін дастан етіп жаз» де-
ген реңіште Көкбайға тапсырма бергенін жаңа ғана айттық. Поэманы автор көзбе-көз отырып, Абайға 
оқып береді. Тыңдаған тұста алғаш оған ақын аға ешбір ескертпе жасамаған секілді. Енді романда əл-
гі сипатты жұрттың көзінше, іске алғысыз еткенін түсінбедік. Оқырмандар «Сабалак» туралы күні ке-
шеге дейін бейхабар болатын. Олай емес, былай дейтін пікірлер айтылмағаны тағы рас. Шығарманы 
қалайда мінеу осындай, Базаралы айтқан сынға қарсы ақынның Көкбайды ақтап дəйектеме беруін 
күткен едік. Олай болмады. Екі ортада жазықсыз, дастан жазғаны үшін жаза тартқан Көкбай болды да 
шықты. 

Қысқаша, «Сабалақ» туралы айтарымыз əзірге осы. 
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Поэма о народном сыне 

В статье рассматриваются экспрессивно-эстетические направления поэтической школы Абая, все 
наиболее важные шаги в творчестве поэта проанализированы К.Жанатайулы. Ученый подробно рас-
сматривает взаимосвязь в творчестве поэта темы истории нации и роли личности в истории в произ-
ведении «Сабалак». В поэме показаны роль исторической личности Абылай-хана в становлении на-
ционального самосознания, политические и идеологические основы творческой лаборатории казах-
ского акына. 

In the article ekspressive and esthetic directions of the poetic school of Abaj are considered, all most impor-
tant steps to creativity of the poet are analysed from the point of view of history of Kazakh the people, pre-
sented in works of known scientist Kokbaj Zhanatajuly. Kokbaj Zhanatajuly in detail considers interrelation 
in creativity of the poet of a theme of history of the nation and a role of the person in the history in the epopee 
«Sabalak» in which the role of the historic figure of the Abylaj-khan in formation of national consciousness, 
political and ideological bases of creative laboratory of Kazakh akyn is shown. 
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Арқаның ардақты ақынының қазақ поэзиясына қосқан үлесі 

Мақсұт Байсейітовтың 85 жылдығына орай 
Мақсұт Байсейітовтың сан қырлы этикалық дарынына көңіл аударылған. Оның шығармаларында 
Орталық Қазақстанның шахтерлері мен металлургтерінің еңбектегі ерліктері нақты жырланған. 
Поэзияның халықтың рухани өміріндегі рөлі мен маңызына ақынның көзқарасы ашылып көрсетілген. 
Оның табиғатқа, жыл мезгілдеріне, Сарыарқаның əсем көріністеріне арналған өлеңдері зерттелген. 
Ақынның махаббат лирикасы жайлы айтылған. Талантты сөз шеберінің философиялық ойлары 
жалпыланған. 

Кілтті сөздер: Қарағанды қаласы, Теміртау, Қазақстан Магниткасы, Қарағанды кеншілері, Теміртау 
металлургтері, Мақсұт өлеңдері, қазақ поэзиясы, жұмысшы тақырыбы, Теміртау шежіресі, қазақ 
даласы, туған ел, туған жер.  

 

Кіріспе 

Поэзиядан өзге дүниелердің бəрін екінші кезекке ысырған Мақсұт Байсейітов өлеңді жалғыз ға-
на жансерігіне балады. Сонымен ғана жүздесті. Сонымен ғана келешегіне із кесті. Бойына дамыл тап-
тырмаған да, ойына қанат қақтырған да сол еді! 

Ақиық ақын өлеңге тақырып табудан ешбір таршылық көрмеген. Қай тақырыптың қолтығынан 
алса да жолы ашылып, сапары жалғасып кете барған. 

Мақсұт шығармаларында жұмысшы  
тақырыбының лайықты орнын табуы 

М.Байсейітовтың сүйіп жырлаған тақырыбының бірі — өзінің туып-өскен ортасы — Қарағанды 
қаласы, Теміртау, Қазақстан Магниткасы, Қарағанды кеншілері мен Теміртау металлургтерінің ерлік 
еңбегі мен сəнді тұрмысы Мақсұт өлеңдерінен өзінің əдемі өрнектерін тапқан. Əсіресе оның Қазақ-
стан Магниткасы туралы жырлары қазақ поэзиясына қосылған елеулі үлес болып табылады. Мақсұт 
шығармаларында жұмысшы тақырыбы өзінің лайықты орнын тапқан. 

Мақсұт — дəуірдің өзі тудырған ақын. Оның барлық жырлары көмірлі қаланың бой көтеруі, 
жайнап-жасаруымен тығыз байланысты болды. Ол осы қалада өмірге келді. Осы қалада тұңғыш 
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өлеңін жазды. Ол осы қалада қағажу көріп, отты жырларының тиегін толық ағытып үлгермей өмір-
ден өтті. 

Бүкіл саналы ғұмырын кенші қауымының қуаныш-ренішін жырлауға арнаған арқалы ақын «Қа-
рағандым» деген өлеңінде [1; 24, 25] жарыла былай дейді: 

Сенен аулақ бір қадам шықсам ұзап, 
Сəулетіңе қараймын тоймай ұзақ. 
Жадыраған жаныма қанат бітіп, 
Жүрегімнен самғайды жырдың өзі-ақ. 
Сипап өтсе бетімнен жылы лебің 
Кеудем кеңіп кеткендей бейне менің, 
Тұрам ірі тұлғаңа сүйсінгенмен, 
Көміріңнің отындай шалқып көңілім. 
Жылу берген сондағы сенің лебің, 
Кетпегендей денемнен əлі менің 
Ыстық су боп қаныммен араласып, 
Жалын атып тұр бүгін алған демім. 

Мақсұттың қазақ халқының тарихында мəңгілікке қалар еңбегі кеншілердің, ғажап адамдардың 
астанасы Қарағандымен байланысты. Оның əні, жыры, үні, ойлары, қоңыр философиясы Қарағанды-
ның қоңыр көмірімен жалғасты. Ол туралы өзінің «Ойлар» атты туындысында [1; 16–19] былай деп 
жазды: 

Сəлем саған, батырлары көмірдің — 
Қарапайым адамдары өмірдің. 
Еңбек десе, шахтер десе ақынның 
Шаттық кернеп, жыр тербейді көңілін. 
Өйткені, сен — иесі жер кенінің, 
Ерлерісің, мақтанышы елімнің. 
 
Мүмкін суып, күнде жарық бермейді, 
Бірақ жерде көмір оты сөнбейді. 
Алтын менен жазулы тұр тарихта, 
Шахтер аты мəңгі өшпейді, өлмейді. 
Өйткені, жоқ ешбір арман адамда, 
Біз жасаған мынау алтын заманда. 
 
Жат бір елдің тойып тəтті асына, 
Жастағанша ақ мамығын басыма, 
Өз елімнің тойып өзен суына, 
Ұйықтар едім тауларының тасына. 
Бөтен елде паң болғанмен ертең құл 
Өз елінде барлығы да бақытты ұл. 
 
Ұлы Отанның ауасы да маған ас, 
Менің жаным басқаға ешбір баланбас. 
Ондай қуат, ондай жылу беруге 
Жарқылдаған жалаң мақтан жыр емес, 
Көркі бар да жұпары жоқ — гүл емес. 
Серті бар да серпіні жоқ — ер емес. 
Шын жүректен шықпаған сөз — сыр емес, 
Өзім емес, өзіміз деп сөйлеймін, 
Өз жанымды қоғамымнан бөлмеймін. 
 
Түстік бүгін əділ сынға — жарысқа, 
Дəм беруге азаматтық намысқа. 
Жырланады егізіндей Қарбастың 
Қос тресі келе жатқан жарыста... 
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Сонымен, ақын өзінің өнерімен өмірдің небір тас қабырғаларын шегінте білді. Қара тасты қоңыр 
өлеңге айналдыру алып ақын Мақсұтқа бұйырды. Ол қара тас болып қатып қалған қағидаларды жаңа 
шебер тілмен, терең оймен бұрғылады, құлатты. 

Уақыт көшімен ілгерілесек, Теміртау шежіресіндегі елеулі бір белестің өткен ғасырдың 60-шы 
жылында болғанын көреміз. Осы жылы жалпы барша Қазақстан Теміртаудағы домнаның іске қосы-
лар күнін асыға күтті. 

«Советтік Қарағанды» газеті өзінің 1960 жылғы 1 шілдедегі санында «Қазақстан Магниткасы 
тұңғыш шойын беру алдында» деген айдармен топтама материал жариялады. Онда «Қазақстан Маг-
ниткасы бірінші домнасының құрылысы аяқталды. Олар қазір тұңғыш шойын құйып шығаруға əзір. 
Домнадан шойын алуға металлургтер де қызу дайындалуда» делінген. 

1960 жылдың 3-ші шілдесі Теміртау үшін ерекше күн болып саналады. Тұңғыш қазақстандық 
шойынның алынуымен бірге, өмірге Қарағанды металлургия зауыты келді. 

Қазақстан Магниткасының өмірге келуімен бірге Қарағанды облысы еліміздегі үшінші көмір 
алыбы ғана емес, сонымен қатар қара металлургияның аса қуатты орталықтарының біріне айналды. 
Теміртау даңқы жалпақ жұртқа жайылды. 

Мақсұт Байсейітов Теміртауға арналған жырында («Магнитка жырлары» [1; 69, 70]): 
 
Шалқы өлең Теміртаудың көліндей, 
Шалқы, шексіз, қуанышты көңілдей. 
Сен бекем бол, шар болаттай, шойындай, 
Сен ыстық бол, тұңғыш домны лебіндей. 
Сен сұлу бол, сымбатты бол, сырлы бол, 
Өзіміздің дүр асыл, нұр өмірдей. 
Шық дүниеге таңғы күндей жарқ етіп, 
Тозаң басып топыраққа көмілмей. 
 
Сенен елім көрсін жастық жалынын, 
Көрсін балғын батырларды жаңа күн. 
Көрсін сонау Магнитка сұлуы, 
Сейіл құрған айлы күннің жарығын. 
Көрсін сенен жағасында Нұраның, 
Лапылдаған Қазақстан алыбын. 
 
Көрсін əлем, тұңғыш аққан шойынның 
Отаныма сыйға тартқан қалыбын, — 
 

деп ерекше толғанды. Өйткені осы жылғы шілдеде КОКП Орталық Комитетінің кезекті пленумы өт-
пек еді. Құрылыс басшылары құрылыс жұмысы аяқталып қалғанымен, алыптың іске қосылуын осы 
мəртебелі жиынмен тұспа-тұс келтіріп, домна құрылысының аяқталуы мен алғаш Теміртау шойыны-
ның балқытылуын пленумға салтанатты түрде мəлімдеуді мақсат тұтты. Сөйтіп, ендігі күнде салы-
нып болған объектілер тағы бір мəрте тексеріліп, сынақтан өткізіліп жатты. 

Мақсұт өзінің асыл арман-мұратын шама-шарқынша орындап, еңбек адамдары, олардың қиын-
шылығы да, қуанышы да мол өмірі туралы талай əсем өлеңдер жазды. «Болатшы» атты мына бір шап-
шағын өлеңге [1; 24] назар аударыңыздар: 

Басында қалпақ алшиған, 
Қолында көсеу батпан зіл, 
Көзінен нұры шашылған, 
Болатшы жігіт Асқар бұл. 
 
Сүйісіп алғаш ғашық боп, 
Жарындай қысқан жүрекке 
Толқиды сұлу жалынды от, 
Дүрілдеп мартен пешінде. 
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Дауылдан туған тасқындай, 
Балқыған ыстық болаттан 
Жігітім менің жасқанбай 
Темірді пешке боратқан. 
Жанына рахат тапқандай, 
От толқын оған ұнап тұр, 
Осында туып жатқандай 
Паровоз бен трактор. 

 
Ақын болатшы жігіт Асқарды, ол жұмыс істейтін цехты құлаққа жағымды, көңілге қонымды поэ-

зия тілімен келістіре суреттейді. Еңбек адамы, оның жұмыс нəтижелері туралы қуана жыр толғайды. 

Ақынның туған жерге деген перзенттік махаббаттын білдіретін туындылары 

Мақсұт Байсейітов еңбектерінің тағы бір өлең өрісі — қазақ даласы, туған ел мен туған жер. Ол 
бұл өлеңдерінде кең байтақ даласы хақында, елі мен жері туралы үзіліп кетердей үздіге сөйлеп, олар-
ға деген аңсар сағынышы мен кəусар сүйінішін қотара төгіп, қопарыла ақтарады. 

Мəселен, «Желің жұпар есілген» атты өлеңін [1; 71, 72] оқығанда ақын болмысының қандай, қай 
топырақтан өсіп-өнгенінің куəсі боласың: 

 
Желің жұпар есілген, 
Жерің байтақ көсілген. 
Айналайын, Сарыарқа, 
Айналайын, төсіңнен. 
 
Топырағыңның түйірі, 
Алтын мұртты дəн болған. 
Жалпақ дала қиыры, 
Қаптап кеткен сəнді арман. 
 
Бұрғы салсам тасыңа 
Бұрқана кеп кен атқан. 
Келсек ауыл қасына, 
Сүт пен малдан сел аққан. 
 
Алқабында ақ шаңқай, 
Əсем шаһар түзеген, 
Ақ маңдайлы, ақ шолпан, 
Қыздарыңды көрдім мен. 
 
Шыға келсем қырқаңа, 
Тұрбалары көк тіреп. 
Көз шағылып нұрына, 
Заводтар тұр от жүрек. 
 
Арманым жоқ, кең өлкем, 
Ақының боп туыппын. 
Басында ойнар мен еркең 
Сен көтерген уықтың. 
 
Анасы ғой мұраның, 
«Жауыр» емес мына тау. 
Жалғасына Нұраның, 
Тіккен тағы бір отау. 
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Көтер туын жеңістің, 
Көтер даңқын Отанның 
Таңдандырып жер үстін, 
Арқа деген атағың. 
 

Бұл шығармадағы табиғат пен адам тұтастығы Мақсұт ақынның дүниетанудағы сана-сезімі мен 
болмыс-бітімінің сан алуан қыры мен сыры. 

Туған жер табиғатына махаббаты ерекше ақынның поэзиядағы сезімі де, шабыты да бөлек. Ли-
рикалық шығармада ойды сөзбен жеткізеді. Бірақ ол ой тікелей бой көрсетпей, адамның дүниені сезі-
нуі арқылы аңғарылады. Сондықтан өлең сезімге толы, мейлінше əсерлі, көркем, бейнелі болып келе-
ді. Өмірді көркемдік жолмен қабылдап, сезіну, эстетикалық, ақындық сезім, айрықша эмоционалдық, 
сезімталдық — поэзия тілінің басты ерекшеліктері. Өлең тілінің бейнелі, көркем, кестелі болып келуі 
поэзиядағы ой-сезімнің көркемдігін, бейнелілігін, сұлулығын арттырады. 

Əсіресе Мақсұттың «Туған жер туралы ой» атты шығармасын [1; 25, 26] туған жердің табиғатын 
жырлаудағы табысы деп білген жөн: 
 

Туған жерде жатыр менің, 
Алақандай жөргегім, 
Көрдім кеше сол жерге елім 
Əкемді де көмгенін. 
Бірақ ойла, мен үшін бұл, 
Сондықтан тек қымбат па? 
Қайдан келді шөліме гүл, 
Бөлендіріп сымбатқа. 
Білем дүние керуендері 
Осы жерде көшкенін 
Көне дəуір көп елдері, 
Қырқысып жан кешкенін. 
Əлде содан қалған мұра, 
Болғандықтан сұлу ма? 
Жо-жоқ олай болмас, сірə, 
Толғашы, дос, мұны да... 
Кеткен болсам мен айрылып, 
Өзім туған өлкеден 
Өр кеудемді қақ айырып, 
Жүрегімді өртер ем. 
Жат бір елдің ақ мамығын 
Жастағанша басыма, 
Тауларымның қапталының 
Ұйықтар едім тасына. 
Бірақ ешкім бөле алмас 
Туған жерден қанымды, 
Салсадағы отқа жанбас 
Махаббат пен арымды. 
Міне, менің Қарағандым 
Кешегі бір қу далам, 
Бүгін жойқын тараған үн, 
Жүрегінен тулаған. 
Өзге жерге бармас едім, 
Кетіп бұдан өмірде 
Таудай алтын алмас едім, 
Ат басындай көмірге. 
Рас, алтын жалтылдаған, 
Құмарындай көңілдің. 
Сұлу ғой тым бірақ одан, 
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Жалын шоғы көмірдің. 
Туған жерден ыстық сұлу, 
Зат жоқ маған ғұмырда. 
 
Бере алмас ондай жылу 
Көкте күннің нұры да, 
Туған жерде шапағатты, 
Адамдаймын өлмейтін. 
Берген маған махаббатты 
Күн сияқты сөнбейтін. 
 

Бұл өлеңінде ақынның туған жерге деген ақындық парызын тілінің бар акварелін жұмсай толға-
нуы өте əсерлі. 

Қазақ даласын аңсаған, оның жақсы ісіне жүрегі жарыла қуанып, жаманына ренжіп, екі көзі төрт 
болып, Сарыарқаның сары даласына қараудан бір жалықпаған аяулы азамат, ойшыл ақын Мақсұт 
«Алтын толқындар» атты ұзақ шығармасында [1; 77–80] былай толғанады: 

 1 

Сарыарқаның сар даласы сабадай, 
Лақылдатып құйған саумал самалы-ай! 
Таң алдында тамылжыған дүние, 
Қостан шықсаң, 

сəлем берер саған ай. 
 
Əлдеқайдан бүлкілдесе бытпылдық, 
Бөктен басып жатқандай-ақ бұқтырып. 
Сыбызғысын сызылдырар бозторғай. 
Хабаршыдай таң келгенін ұқтырып. 
 
Ұялғандай күннен бетін жасырып, 
Жұлдыз қашып бара жатыр асығып. 
Омыраудағы алқасындай қалқаның, 
Көк төсінде шолпан тұрар асылып. 
 
О, шіркін таң, 

Жаздың таңы кіл мақпал, 
Сенде талай терең сыр бар, 

жұмбақ бар. 
Теңбіл көкте теңбіл-теңбіл бұлт секілді, 
Ақ қаймаққа аударылған құймақтар. 

 2 

Ойхой, дала! Қандай ғажап кең едің, 
Келбетіңе əлі тоймай келемін. 
Үкіленген кəмшат бөркің — тауларың, 
Шолпың — өзен, сайдың сүйген кемерін. 
Құшағыңда бұраң бел қыз жатқандай, 
Бұйратыңды қандай жақсы көремін. 
Бойжеткендей билеп жүрген гүл бақта, 
Ырғалады тал шыбығың тал өрім. 
Кетермін бе қызығыңа тоймай-ақ, 
Белгілі ғой əйтеуір бір өлерім. 
Арнармын-ау бірақ саған көз жұмып, 
Демім бітіп таусылғанша өлеңім. 
Туып өскен кең өлкемді əлдилеп, 
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Кеудем толы жыр бесікке бөлермін. 
Тек жатпаспын мəңгі ұйқыға кетсем де, 
Берермін гүл, жасыл ағаш қорегін. 
Жаңғырармын, егін болып өнермін, 
Орман болып салқын мəуе төгермін. 
Сол себепті демім бітсе, демігіп, 
Сол даланың құшағына көм, елім! 

 3 

Өлкем, сенің қош иісті лебіңді, 
Жан құмарым тоймай жұтып емінді. 
Берші маған, орманыңды қолаң шаш, 
Берші маған, ботакөзді көліңді. 
Берші маған, көлеңдеген көйлегің, 
Судыраған жасыл желек көгіңді. 
Берші маған, тынысындай арудың, 
Кеңдігіңді бер, кеудеме тынайын. 
Бірақ жұтып бір ғасырлық демімді. 
Орманыңды жан сая ғып шілдеде, 
Жастық етіп шынтақтайын өріңді. 
Шалғыныңды шапан етіп жамылып, 
Жатайын да төсек етіп төріңді, 
«Мəңгі судай» мəңгі жасау үшін де, 
Көлден ішіп қандырайын шөлімді. 
Келші-келші құшағыма бүтіндей, 
Əн-күй толы əсем дала көңілді. 
Сен болмасаң сəні де жоқ, мəні жоқ, 
Талақ етіп кетер едім өмірді. 
Отан сенен басталады гүл далам, 
Жай алдыма дастарханды күл далам, 
Ару анам ақ төсіңді емізген, 
Ажарыңа таңырқаған бар адам. 
Сорлы, нұрлы, жырлы дүние мен сенен, 
Кеше ғана қайғылы күй тыңдағам. 
Жатушы едің ақ селеуің жалбырап, 
Сықылды қарт мұңданған. 
Бетегеңнен быр-быр ұшып жөнеліп, 
Торғай ғана аспаныңда жырлаған. 
Көне дəуір керуендері өткенде, 
Тұяғымен тыпырлаған, тырнаған. 
Саршұнақтың мекеніне болмаса, 
Жолаушы да саған мойын бұрмаған. 
Бұлт күркіреп, 

от қылышы жарқырап, 
Қурай ғана ызың күйін тараған. 
Бүгін көрсек алтын толы астаусың, 
Қай құдірет мұнша сəндеп сырлаған. 
Қалай ғана жомарт бола қалды, кім ашты, 
Сан ғасырғы сырларыңды ұрлаған. 

 4 

Ойнаушы еді көк толқындар көліңде, 
Сақ-сақ күліп мəз болушы ем көргенде. 
Кім ойлаған саған өлкем тап сенің, 
Алтын толқын туады деп кеудеңде, 



Р.С.Каренов  

72 Вестник Карагандинского университета 

Таңғажайып жатқан шексіз дария, 
Ұқсап жатыр бұл дүниені көмгенге. 
Əлде орыс, украиндық қарындас 
Толқынына алтын шашып көрген бе. 
Желкілдейді тұлымдары желегі, 
Жас сұлулар ленталарын берген бе. 
Бұрымдарға қоса өруге əлдекім 
Əлемдегі асыл тасты терген бе. 
Жоқ, жоқ, достым, мұны гауһар, жақұтқа 
Інжуге де, маржанға да теңгерме. 
Қарағайдай күміс қауыз ішінен 
Нұр дидарлы, аққудай қыз өр кеуде. 
Қуанғандай жалын шарпып жүзінен, 
Сағынышты сүйген жаны келгенде. 
 

Бұл толғаумен танысқанда ойға келетіні — сағыныш. Туған жерге деген, Атамекенге деген сағы-
ныш! Мəңгілік ортаймайтын, естен кетпейтін, араға жылдар түскен сайын ұмытыла ма десе, қайта 
жүз еселеп артып, бар ынта-зарыңды, көңіл-күйіңді тек өзіне аударып, сағынышыңды арттыра бере-
тін Атамекенге деген құштарлық. Қайран Атамекенге деген Сағыныш! Бойында қазақ қаны бар əр 
пенде, мейлі қайда жүрсін, керемет тұрмыста, мол байлық пен бақыттың құшағында болсын, бəрібір 
сені армандайды. Қыран дала, тəкаппар тау, жүйрік тұлпар, нар жігіт, ботакөз ару, сылдырай аққан 
өзен, мөлдір көл — кімнің есінен шығушы еді? 

Туған өлкесін шексіз сүйген Мақсұт: 
 

Өткенде терең сайдан асып əрі, 
Алдыңнан асыл дүние шашылады, 
Ғажайып сол өңірден, көне күннен, 
Естіліп тұрғандай-ақ ғашық əні. 
Сыр бүккен жазуларды шың тастағы, 
Оқып көр, өз белгісін кім тастады. 
Махаббат жалынына сол жастардың, 
Шарпылып жылап өтер бұлт аспаны. 
Баурайда, биіктерде, жасыл арша, 
Олардың кім біліпті жасы қанша. 
Кетсең сен бір саясын сағынарсың, 
Мейлің он жыл аңса, ғасыр аңса, 
Ғажайып Балқан таудай асыл бесік, 
Бүгінде айдарын жел жатыр есіп, 
Егіндібұлақ соның бауырында, 
Шақырған кел мұндалап ашып есік, — 
 

деп, əсем Қарқаралыны да асқақ жырына («Егіндібұлақ жырлары» деген шығармасы [1; 49–57]) қос-
қан. 

Қорыта келе айтарымыз: ақын — дала перзенті, оның бел баласы. Ол жастайынан сол даланың 
сырын ұғып, тілін түсініп өскен, шежіре даласының жүрек соғысын, бүлкілдеген қан тамырларының 
лүпілін құлақ қойып тыңдайды, саусақпен басып барлайды. 

Бұл сөздердің растығына Мақсұттың «Туған жер» деп аталатын туындысын [1; 68, 69] оқығанда 
көзіміз жетеді. Туған жерге, оның көрікті келбетіне, табиғат құбылысы тамашаларына арнаған осы 
шығармасы — ақынның ең шұрайлы жырларының бірі: 
 

Жөргегім, бесігім, анамсың, 
Ақылым, ар-намыс санамсың. 
Туғаным үшін де төсіңде, 
Сен тағып тұрсың ғой маған сын. 
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Сүйемін бұп-бұйра беліңді, 
Сүйемін мөп-мөлдір көліңді. 
Сүйемін асқарлы тауыңды, 
Тандырды құрғатқан шөліңді. 
 
Сүйемін бұлағың аққанын, 
Шалғының мың моншақ таққанын. 
Сүйемін сонау бір беліңнен, 
Сарғайып алтын таң атқанын. 
 
Сүйемін желіңді есілген, 
Еліңді сан көшкен төсіңнен. 
Туған жер, айналдым, қасиеттім, 
Кетпес-ау өлсем де есімнен. 
 

Мақсұттың туған өлкесін суреттеген тамаша өлеңін оқып отырып, өз жүрегіңнен шыққандай қа-
былдайсың. Жырының көркемдігіне тəнті боласың. Сондай жерұйықтай мекенде туып-өскенін мақ-
тан етесің. 

Мақсұттың поэзия туралы шығармалары 

Ақынның поэзия туралы мынадай арнаулы өлеңдері бар: «Бір ақынға» [1; 67]; «Пушкинге» 
[1; 27]; «Ақын деген өзі — күн, өзі де гүл» [1; 87]. 

Өлең — образды тіл өнері. Орыс сыншысы Белинский «Ақын образбен жəне суретпен сөйлейді» 
деген екен. Сол үшін поэзия туралы өлең жазғанда да абстракт ұғымнан образдылықққа өту, ақын өз 
пікірін, көзқарасын, қуаттамасын образды əдеби тілмен өрнектеу қажет. Өйтпегенде поэзия туралы 
өлең ұйқасы бар ақыл-кеңес ұлағаттық туындыға, тіпті ұғымға айналдырылған дерексіз сөздер тізбе-
гіне айналады да, өлеңдік дəмнен айырылады. Бұл туралы Мақсұт «Бір ақынға» деген туындысында 
былай толғанады: 
 

Тақыл-тұқыл жазған жай тақпағыңа, 
Арзан ақы оп-оңай тапқаныңа, 
Таң қаламын, мен саған, о, құдірет, 
Ақынмын деп кеудеңді қаққаныңа. 
 
Бұлтқа мініп өзіңше ұшасың да, 
Гүл қауызын кей-кейде құшасың да. 
От өлеңнің өрті кеп қалғанда сəт, 
Түк білмес боп кетесің зытасың да. 
 
Саған айтам, тыңдай бер тыңдатамын, 
Ақындықтың жасанды құрма тағын. 
Тап сен айтқан өлеңді құдіретіммен, 
Мен тау мен тасқа да жырлатамын. 
 
Бұлттың жасын ұрлап ап жылайсың да, 
Желге еліктеп шалғынды былайсың да 
Жоқтан барды жыр етіп кекіреңдеп, 
Өзіңе-өзің жүресің ұнайсың да. 
 
Көрмек түгіл бұлттардың бір шоғын да, 
Көрдің бе екен əженің ұршығын да. 
Ақын деген шоқтарды қолмен алып, 
Тамшы жетсе татады гүл-шырын да. 
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Мақсұттың ерекше сүйікті ақыны — А.С.Пушкин. Орыстың ұлы ақынының озық идеялы, реа-
листік еңбектері кезінде Мақсұтқа жаңа күш берген сияқты. Оның шығармашылығының жаңа қар-
қынмен дамуына жəрдемдескен болуы керек. Оны біз ақынның «Пушкинге» деген тамаша толғауын 
оқығанда аңғарамыз: 
 

Ескерткіш орнаттың сен қолдан келмес 
Сенің зор тұлғаңа жоқ ешбір теңдес. 
Күмбезді мұнараң тұр көкке асқақтап 
Жоғары шың — құздан да оқшау дербес. 
Қапсыра құшақтап кең Ресей жерін, 
Бөлеген тəтті жырға орыс елін. 
Қайғылы ғасыр мұңы сыйып кеткен, 
Биіктеу бір алыптан кеудең сенің. 
Көтеріп көне жерді басқан мұңды, 
Күңірентіп дүниені жасап шуды. 
Қасарып қара түнге қарғыс айтып, 
Оқ етіп жүрегіңнен аттың жырды. 
Патшаның басыңды имей тағына да, 
Жендетке қарсы тұрып қаны қара, 
Өртенген өзегіңді жырмен емдеп 
Уланған ақын едің жаны жара. 
Мейлі ол ғасыр болсын аты шулы, 
Ғаламға тамұқ түні жайған уды, 
Сенің зор жаның үлкен бір ғасырдан, 
Көтерген ашынған жыр-кекті туды. 

Кезінде: 
Ақын болу шарт емес, 
Азамат болу — міндетің! — 

 
деген екен орыстың атақты ақыны Н.А.Некрасов. 

Біз де осы тұжырымға қосыла тұра нағыз əдебиетші азамат болудан да бұрын нағыз Адам болып 
алуы шарт дер едік. Өйткені адам болу, алдымен арлы болу, ұятын жоғалтпау. Ал əдебиет — ардың 
ісі. Əдебиет ордасына, əдеби ортаға адыраңдаған арсыздар емес, тек арлылар ғана енуге тиіс. Сонда 
олар ұлттың ар-ұяты, абыройы болып табылатын көркем əдебиетке оның абыройын төгуге емес, ары-
на ар қосуға ғана келер еді. Ардан туған адамның арман қууы дəл осы арадан басталмақ. 

— Сонымен нағыз Ақын деген кім? 
Бұл сұрақтың жауабын Мақсұт Байсейітов «Ақын деген өзі-күн, өзі 

де гүл» атты толғауында былай деп береді: 
 

Ақын деген өзі-күн, өзі де гүл, 
Ақын болсаң, сен солай сезіне біл! 
Ақын — тірі жүректің өзінде жүр, 
Ақын болсаң жүрекпен кезіге біл! 
 
Нұр ажар бер, 
дос дидар бейнесіне, 
Шарапатың түседі кейде есіне. 
Күн боп соның жанына жылу беріп, 
Гүл боп қадал, 

солмайтын кеудесіне. 
 
Жоқтан барды қиқымдап тере бермей, 
Мылжың сөзбен көн таспа өре бермей. 
Өлең жаса сен егер ақын болсаң, 
Абай бабаң жасаған ер өлеңдей. 
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Осы өлеңді оқығанда, Мақсұттың, бір жағынан, өз көзқарасын мүмкіндігінше образды теңеумен 
білдіретінін, енді бір жағынан — сол образды суреттеулердің ара-арасына кейде бірер жол ақыл, ке-
ңес сөздерді де қыстыруға мəжбүр болатынын байқаймыз. 

Нағыз ақын өзінің алғаш аяқ алысынан-ақ арыны мен адымын, кім екенін бірден айғақтап бере 
алады. Қолына алғаш қалам ұстағаннан — ақ Мақсұт та ақын табиғатын тап басып түсінді. Осы тұр-
ғыда оның небəрі төрт жолдан тұратын «Бүршік» деген өлеңіне [1; 13] назар аударайықшы: 

 
Құндақтаулы жас сəбидей бұлқынып, 
Алақанын жаймақ болып ұмтылып, 
Күнге қарап көзін жұмған жас бүршік, 
Жапырақ боп шығады ертең құлпырып. 
 

Осы өлеңді оқығанда түсінерің, Мақсұт Байсейітов үшін, нағыз талант үшін ақын деген аттан ар-
тық киелі ұғым болмаған сияқты. Кезінде Шығыстың жарық жұлдызы əл-Фараби өзінің «Поэзия өне-
рінің канондары жайлы» трактатында ақындарды тума жəне жасанды деп екіге бөлген екен. Екіге бө-
леді де, ұлы ғұлама «ең ғажайып поэзияны табиғи ақындар ғана жасай алар» деп бір-ақ кесіп айтпай 
ма? Олай болса Мақсұт Ыбырайұлы да сол топтың табиғатына жататынына күмəн жоқ. 

Қазақ атаулының өлеңсіз жүре алмайтыны бəрімізге белгілі. Поэзия туралы жазылған мақалалар-
ға қарағанда, поэзия туралы жазылған өлеңдерге көңіл бөлетін өлеңнің оқырманы қазақ арасында кө-
бірек болатыны даусыз. Мақсұттың поэзия туралы өлең жазуының басты себебі осы болса керек. 

Жылдың төрт мезгілі жайындағы ақын өлеңдері 

Тегінде, дүниежүзілік поэзияның не бір айтулы өкілдері ішінде табиғат құбылыстары, жыл мез-
гілдері туралы жазбағандары кемде-кем болар. Солардың бəрі ғалам ғажаптарын, жаратылыс сырла-
рын əрқайсысы өзінше ұғынып, оны сипаттау үшін өз бояуларын табуға, сол арқылы өз халқының 
психологиясын, тіршілік ерекшеліктерін жеткізуге, əр ақын өзінің жеке басының қам-қарекеттерін 
білдіруге тырысқан. 

Мақсұттың «Көктем — көңіл» [1; 13], «Нағыз алтын күз биыл» [1; 14], «Қоңыр күзгі бақшада» 
[1; 15, 16], «Көктем жырлары» [1; 41], «Аязда» [1; 80–83] деген өлеңдері дала иісін аңқытып, оқыған 
жанды табиғат құшағына енгізгендей болады. 

Тіршіліктің басы — Көктем көріністерін суреттейтін «Көктем — көңіл» атты өлеңде қыс бойы 
дем-тынысын тоқтатып, өлі ұйқыға кеткен табиғаттың күн қызуымен қайта жанданып, ояна бастаған 
қалпы барлық қимыл-қозғалысымен жан-жақты көрсетілген: 

 
Сылаң-сылаң сайларда су ағады, 
Самал тербеп билеп қамыс сабағы 
Су бетінде көбік болып мөлдіреп, 
Сыңғыр қағып көктем күліп барады. 
 
Бұлбұл болып бірде ол əн салады, 
Көгершін боп көкте қанат қағады. 
Көктем — сұлу қыз-келіншек əнінде 
Балбыраған бал нұр болып тамады. 
 
Көктем — сұлу махаббаттар, армандар, 
Құшағында лəззатты нұр, таңдар бар. 
Қарсы алғанда, достар, кербез көктемді, 
Абайламай өкпелетіп алмаңдар. 
 
Түсініңдер бұл сезімнің оспағын, 
Көктем деген — өз көңілің, достарым. 
 

Көктемде қыстың ызғарынан біржолата арылған жер беті елжіреген күн көзінен масатыдай құл-
пырып, ажарланады. Жаздың көркін келтіретін жыл құстары көл жағалай мамырлап, өз тіршілігінің 
қан базарын қыздырса, сай-жыраларда, тау-төбелерде ду-ду етіп, өзінше қызықтаған ұсақ жəндіктер, 
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бойына шырын жиып, шешек атқан өсімдік, жапырағын жазып жайқалған ағаш, солардың арасынан 
сылдырай аққан бұлақ. 

Осылай үдере жаңарған табиғат үрдісіне ілесіп қайта түлеген адам өмірі қандай көрікті. Бір-бірі-
мен жалбаңдасқан кемпір-шал, қысқы шаруадан мойыны босап, еркіндік алған жігіт-желең, қыс бойы 
қысылып-қымтырылып келіп, енді тұмса табиғаттың өзімен бірге құлпырып шыққан қыз-келіншек. 
Еркін ауада асыр салып, қызық қуған, табиғаттың өз түлегіндей аунап-қунаған балалар. 

Осылай мəре-сəре болған адамдар тіршілігіне табиғаттың ала келген тағы бір үлкен сыйы — ел 
ризығын еселей түскен молшылық. Түйе боздап, қой қоздап, қораның іші у-шу болған осы бір нəпа-
қалы шақта шаруаның бір малы екеу болып, жаңа төлмен көбейіп, жұрттың аузы аққа тиіп, жарылқа-
нып жатқаны өз алдына болса, сонымен қатар диқаншылықты кəсіп еткен ел жерін жыртып, егінін 
егіп, жылдық азығын көктемнің бір күнінде сайлап алатыны жəне бар. 

Қара тастан басқаның бəрін жібітіп, бір сараңнан басқаның бəрін пейілдендірген табиғаттың құ-
діреті алдында адам екеш адам да кішірейіп, оның шарапатына мұқтаж екенін мойындап тұрғанда, 
өзінің ел-жұртымен тілегі ортақ Мақсұт ақын да сол табиғаттың жомарттығына ырза болатындығын 
өзінің «Көктем жырлары» деген өлеңінде былай білдіреді: 

 
Жаратылыс көктеуі 
Əсерлі ғой сəнімен 
Ал өмірдің көктемі 
Сұлуырақ бəрінен. 
 
Бар табиғат жасарып, 
Қайта туып жатады. 
Жаңа дүние жасалып 
Жаңа таңдар атады. 
 
Сапар шексе ғаламда. 
Талайлар қайтіп келмеске 
Келгендер бар заманға 
Мүмкін мəңгі өлмеске. 
 
Айтсаң сырын дүниенің 
Зор адамдық сеніммен 
Келген ұрпақ миллион мың 
Күреске келді өзіңмен. 
 

Сонымен көктемге арналған туындыларында Мақсұт табиғат құбылыстарынан өзінше бір байла-
ныстар іздейді. Ақын қиялымен оларды өзгеше бір қарым-қатынастарға келтіреді. 

Көктемнен басталған Жыл тіршілігінің əбден көріктеніп, кемеліне келетін шағы — ол Жаз. Бірақ 
уақыт бір орында тұрмаған жерде өмір де бір қалпынан өзгермей тұра алмайды. Жадыраған жаздан 
кейін қабағын түйіп, сұрғылт түсін суытып келетін күз. Ақын «Нағыз алтын күз биыл» атты шағын 
өлеңінде күздегі табиғат көріністерін былай суреттейді: 

 
Аспан тымық мөлдіреп, 
Аққу бұлттар келеді. 
Күн қараса елжіреп, 
Дала төсін кереді. 
 
Жайлап қана желпиді, 
Қоңыр күздің самалы. 
Көркіне жан елтиді, 
Көрсең шіркін даланы. 
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Ақын күзді суреттегенде, сонау бір күн көзі жарқырап тұрған Көктем көріністеріне қарама-қар-
сы кереғарлық əдісін қолданып, өзінің «Қоңыр күзді бақшада» деген толғауында бəрін керісінше бей-
нелейді: 

Мінеки, сол бақшасы қоңыр күздің, 
Жарқын, жас баяғыдай көңіл біздің, 
Ал мынау таныс терек қартайыпты, 
Сияқты емес онша өмірі ұзын. 
Мүлгиді сонда тоғай атырабы, 
Төселіп жатыр жерге жапырағы. 
 

Ия, күзде аспан əлемін торлап алған сұп-суық сұр бұлт. Көктемде масатыдай құлпырған жерді 
дымқыл тұман басқан. Ондағы жасыл шөп те, бұралған бəйшешек те жоқ. Жапырағынан айрылған 
ағаш, қурайлар қайыршы кемпір-шалдай сүреңсіз. 

Ақынның қысқы табиғатты суреттеу əдісі, қолданған көркемдік құрамдары мен стильдік тəсілі жоға-
рыдағы өлеңдерден өзгеше. Мұнда Мақсұт ақын ауа райында болып жатқан өзгерістерді тəптіштеп жат-
пайды. «Аязда» атты шығармасында қаһарлы қысты суреттегенде, Есіл өзен жағасында шаңғы, шана, 
коньки тепкен ауыл балаларын ойға арқау ете отырып, өмірдегі мəндік нəрселерді шет қалдырмайды: 

Есіл өзен жағасы, 
Толған ауыл баласы. 
Биік жардан жүйткіген, 
Шаңғышы мен шанашы, 
Қызығына қарашы. 
 
Көп балалар конькиді, 
Ирек салып əр қилы 
Мұз айдында жүргендер, 
Аққудайын қалқиды, 
Көңілдері шалқиды. 
 
Үлкендер де келеді, 
Қызықтарын көреді. 
Бəрінен де Қайраттың 
Басым, — дейді өнері, 
 
Ой, керемет тебеді, 
Ат болып та шабады, 
Əне зулап барады, 
Құс боп қанат қағады, 
 
Енді бірде ол тіпті 
Жұлдыз боп та ағады... 
Бəрі соны мақтайды, 
Оған теңді таппайды. 
 
Жарысуға онымен, 
Бірде бала батпайды. 
Салған кезде асырға, 
Қырау тұрып шашынан. 
 
Ұмытып та кетеді 
Ішетұғын асын да. 
Шаршап қатты терлесе, 
Қар жалайды шөлдесе. 
Енді қайтсін үйіне 
Кешке дейін келмесе... 
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Тегінде, ақын жырларында табиғаттың алапат күшіне қарсы реніш білдіруден гөрі, оған таңданып, 
бас июшілік басым келеді. Ол табиғаттың əрбір құбылысын қызықтап, содан шабыт алған сияқты. 

Иə, табиғат жыршысы болу — нағыз суреткер болу деген сөз. Бұл ақыннан табиғаттағы əрбір 
сəтті қалт жібермей қағып алатын қырағы түйсік көзін, əсемдікті тани һəм түйсіне білетін сезімтал-
дық пен шеберлікті талап етеді. Тамаша ақын Мақсұт Байсейітовта осы айтылған қасиеттердің бəрі 
болғаны анық. 

Қыс пен көктем, жаз бен күз ауысып келіп тұратын кезіндегі қазақ жері кеңістігінің бүкіл өрнек 
кестесі, көркемдік таным аясындағы дала бейнесі оның поэзиясына сыйып кеткен. 

Жыл мезгілдерінің əр маусымын өзіне тəн өзгеше нəр-нақышпен əдемі əдіптей білетін мұндай 
ақын ең биік құрмет пен даңққа лайық. 

Мақсұттың махаббат тақырыбына шығарған өлеңдері 

Махаббат тақырыбына өлең шығармаған ақын болмайтын да шығар. Мақсұт Байсейітов махаб-
бат лирикасын аз жазса да өрелі жазды. 

Кезінде: 
 

Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, 
Мен не болсам, болайын, сен аман бол, —  
 

деп Абай жырлаған махаббат жыры адал, кіршіксіз сезімді паш етсе; Мағжан: 
 
Сүй, жан сəулем, тағы да сүй, тағы да, 
Жылы, тəтті у тарады қаныма, —  
 

деп отты сезім алауын лаулатса; Мұқағали: 
 
Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға! 
Мен болмасам, болмайын, сол аман ба?! —  
 

деп ғашықтық күйін асқақтата сағыныш аңсар сезімнің шуағына бөлесе; Мақсұт «Көкше қызы» атты 
өлеңінде: 
 

Жігіттер, бір сұлу бар Бурабайда, 
Тең келмес келбетіне туған ай да. 
Қайықта көл бетінде ол аққудай, 
Ұқсайды тасқа шықса құралайға. 
 
Шіркін-ай, жалын атқан жаны қандай, 
Нұр оты жүрегімді жандырғандай. 
Жаутаңдап қарай берем келбетіне, 
Арманым жан-жарым боп табылғандай. 
 
Көкшенің шашы бұйра орманындай, 
Үні бар таңғы бұлбұл толғауындай, 
Ақан мен Біржан Сері арманындай, 
Қонар ма бақыт құсы қолға мұндай, — 
 

деп ғашықтық азабының өзін бақытқа балай жырлайды. Көкше қызына деген сағынышын сезім шуа-
ғына бөлеп, бейнесін асқақ толғап, тамсана жырлайды. 

Мақсұттың махаббат туралы жазған өлеңдері кім-кімді де бейжай қалдырмайды. Кім-кіммен де 
тез тіл табысып, бірден сұхбаттасып кететін ақ көңіл, ақжарма өлеңдер. 

Махаббат туралы ақын «Махаббатсыз жан бар ма» атты тамаша туындысында [1; 64] былайша 
толғанады: 
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Айтыңдар дүниеде ақын бар ма? 
Болмаса махаббатсыз батыр бар ма? 
Бəрі де басын иген ғашықтыққа, 
Қарамаса сүйіспендік ақыл-арға. 
 

Кімдердің жүрегі бар жанбай қалған, 
Мейлі, іздеп көріңізші пайғамбардан. 
Өртенген бəрінің де нəпсісі бар, 
Махаббат зарын тартып жандай жардан. 
 

Көшкенде сансыз ашу, кезеп асу, 
Алғанда бойды билеп арсыз ашу. 
Сен болған жалғыз ғана бір махаббат, 
Сондықтан керек, қалқам, көңіл басу. 
 

Бұл жолдарды оқи бастағаннан-ақ түсінетініміз, əлбетте, Мақсұт та бəріміз сияқты сүю мен күю-
ден желегі желпілдеп, көңілі елпілдеп тұратын жастық шақты басынан өткерген. 

Мақсұт ақын басқаға ілесіп, текке арамтер болмай, тек өз соқпағымен алға тартты. Əр кезекті 
өлеңін бұл жалғанда соңғы шумақтарын төгіп отырғандай жанына əбден жанып барып шығарды. Се-
ріппелі садақтың қылдан ескен арынды адырнасындай қуатты, омыраулы ойларын кірпіш қалағандай 
құтты орнына қондыра білді. 

Алаштың арлы ақыны Мақсұт Байсейітов шабыт аймалаған бір шағында былай деген екен («Сы-
пайы сырлы...» атты өлеңі [1; 73–74]): 

 
Сыпайы сырлы, 
Дəулетті нұрлы, 
Айналдым, сəулем, көркіңнен, 
Кеткенің азып 
Жарамды жазып. 
Арылтсаң қайтед дертімнен. 
Болайын сенің құлың мен, 
Санаса көрші мұңыммен. 
Жанымның жаны, 
Тəнімнің тəні 
Күйіп тұр отқа əміріңмен. 
Өмірім сенде, 
Ерік жоқ менде. 
Өзің біл, қалқам, қарағым, 
Қалаған отқа барамын. 
Шолпаны таңның, 
Лəззаты таңның 
Бір мен үшін сен болдың. 
Түсіме кіріп, 
Шошынып күліп. 
Періштемменен тең болдың. 
Ғайып боп бірақ көзімнен, 
Айырылып қалдым өзіңнен. 
Уһ, достым, жаным! 
Арылды қаным. 
Берсеңші жылы бір жауап. 
Айтсаң бір сертті, 
Сөзіңді тəтті. 
Дертіме балап салсаңшы. 
 

Бұл жүректі шымырлатар шұғыла шумақтарға қандай да бір түсініктеме берудің өзі артық. 
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Мақсұт махаббаттың қасиетті ұғым екенін түсінді. Ол оны қазақы əдеппен, үлкен мəдениеттілік-
пен байытты. Сырласуды, сыйласуды адам өмірінің ең бір айрықша құндылығы ретінде бағалай білді. 
Сүю деген дүние тіршілігінің бəріне тəн. Ол жарды, ата-анасы, жора-жолдасты, табиғат құбылыста-
рын қызықтаудан, солардың сырын ортақтасудан туады. Осының бəрінің негізінде өмірді сүю жатыр. 
Ақын содан қуат алды. Жанына азық, сезіміне от алды. 

Мысалы, Мақсұттың «Қарақат» атты өлеңі [1; 43–45] өмірмен арадағы осы байланысты терең 
аша білуімен ерекшеленеді: 

Таң ата көміп бозғыл, шық, 
Бақшаның қойны суынды. 
Күн шыға гүлден тер шыпшып, 
Моншақпен бетін жуынды. 
 
Көлеңке құшып саясы, 
Жапырақ желмен желкілдеп, 
Түрленіп жеміс ағашы, 
Қарақаттар тұр мөлтілдеп. 
 
Аялдай тұршы, Жамал жан, 
Деді ойланып Қамырбай, 
Қарақаттарға қадалған, 
Жанарын отты айырмай... 
 
Нақ осы бақша қойнында, 
Айрылысқан бір кездері 
Асылған Жамал мойнына, 
Булығып жасқа көздері. 
 
Ұқсатып мына жемісті, 
Жарының сонда көзіне, 
Күт, — деді сəулем жеңісті, 
Қосылам есен өзіңе. 
 
Шыдамай тұрған сонда ол 
Намысқа кекті булығып. 
Батысқа бетін бұрған ол, 
Махаббат арын ту қылып. 
 
Аттанып сонда батысқа, 
Адамдық намыс, ар үшін. 
Айқасқан майдан атысқа, 
Отаны, ана, жер үшін. 
 
Егескен жауды жапырып, 
Жеңіспен қайтты еліне. 
Жары тұр, міне, асылып, 
Сондағы бақша төрінде. 
 
Ұғысып үнсіз өзді-өзі, 
Бір сезім тілсіз түйісті. 
Күлімдеп нұрлы көздері, 
Жарымен жігіт сүйісті. 
 
Шөп етті тек бір бейбіт үн, 
Өзгеше болды бұл сүйіс. 
Дəрі исі емес соғыстың, 
Бақшасы толған хош иіс. 
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Сүйікті менің елімде, 
Солмайды сол бір қарақат. 
Жаяды құшақ өмірге, 
Мəңгілік отты махаббат. 
 

Ақындық дүниетанымда махаббат пен табиғат егіз құбылыс екені мəлім. Мақсұт та махаббат се-
зімін табиғаттың əсем көріністерінен алды. Содан қанаттанды. Өмірді табиғаттай таза, нəзік көңілі-
мен сүйді. Махаббатына табиғатты куə етті. 

Сонымен, ақынның махаббат лирикасына үңілсек мынаны аңғарамыз. Мақсұт махаббатты белгі-
лі бір кезеңнің, яғни жастық шақтың, ғана тақырыбы деп қарамаған. Ақын үшін ол — мəңгілік тақы-
рып. Құдайдан қалап алған, құлай жығылған тақырыбы. Жырлаған сайын шөлі бір қанбай, кенезесі 
кезерген үстіне кезеріп өткен тақырыбы. Тіпті оны махаббатқа табынып өткен ақын деуге болады. 

Ақынның философиялық өлеңдері жайында 

Философиялық поэзия — əлем əдебиеті тарихындағы ежелгі дəуірлерден бері қалыптасып, да-
мып келе жатқан поэтикалық мағыналы арна. 

Мақсұт ақын өлеңдерінің лирикалық қасиетін жақсы білген. Ал лирикаларының көбінде өмір 
философиясы хақындағы толғаныстар біраз кездеседі. Сондықтан оның өлеңдері ақыл шуағын ша-
шып тұрады. «Елім, елім дейсіңдер елді білмей» атты өлеңі [1; 88] сондай: 

 
Елім, елім дейсіңдер елді білмей, 
Жерім, жерім дейсіңдер жерді білмей, 
Солай десем əйтеуір өлең ғой деп, 
Құр желпілдеу не керек желді күндей. 
 

Мақсұт философиялық өлеңді өзіне ғана тəн ерекшелікпен жазған. Ол таңдаған тақырыбын ком-
позициялық тұтастықпен, бас-аяғын жұп-жұмыр, мазмұнды етіп шебер құра білген. Сондай бір өлең-
ді оқып көрелік: 

 
Кеудені іреп, 
Жанады жүрек. 
Өртеніп дəйім ашиды, 
Айналып басым, 
Ағып көз жасым 
Балқиды тəнім, жасиды. 
Жазатын дертті тек өзің, 
Ар жағын, қалқам, біл өзің. 
 

«Жанды жүрек» [1; 72] атты бұл өлең оқыған адамның жүрегін жылылыққа бөлейді. 
Мақсұтты көп толғантып, ойға қалдыратын нəрселер — табиғаттың құпия сырлары, олардың 

арасында адам санасынан тыс болып жататын құбылыстар, адам көзіне көрінбейтін байланыстар, 
адамның соларға тəуелділігі, кейде тіпті дəрменсіздігі, адам өмірінде уақыт ырқымен болатын өзге-
рістер, тағы сол сияқты күнделікті тіршіліктен оқшау, сыртқары тұрған оқиғалар. 

Соларды ой сарабынан, сана сүзгісінен өткізіп, өмірде өзі куə болған, бастан өткізген жəйттердің 
себеп-салдарларын салмақтап, олардың өз түйсігіне тигізген əсерлерін қайта бір сезінгендей күй кеш-
кен кездерінде ақын Адам, Өмір, Уақыт туралы терең тебіреніске түседі. 

«Адамдар, жолдар» деген философиялық шығармасында [1; 65] ақын айналада болып жатқан не-
месе өтіп кеткен бір оқиғалардың əсерімен өмірдің көп жайлардағы баянсыздығын, байлаусыздығын, 
адамдар тіршілігіндегі көп əрекеттердің мағынасыздығын, болымсыздығын ойлап торығады: 

 
Біреулердің жолы ұзақ даңғыл да, 
Біреулердің жолы қысқа, бұралаң. 
Бірақ əркім өзі таңдап алады, 
Көшін тартып жолдарменен ұнаған. 
Əттең біреу өз жолымен жүрмейді-ақ, 
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Бұл сөзіме бəйгі тігем, бас қойып, 
Ол қайтсе де жолын іздеп, күндейді, 
Сондайды бір қысар ма еді ұстап ап. 
Əттең оның адресі беймəлім, 
Шекелерін əлгі тасқа ыспалап, 
Шырылдатып айтқызса ғой иманын. 
 
 * * * 
Кең аспан тіршіліктің қосы болса, 
Жер бесік бал бөбегін тосып алса. 
Шіркін-ай, қайтер еді бар ғаламның, 
Адамы бір-біріне досы болса. 
 
 * * * 
Адамның бəрінде бар дарын мықты, 
Өмірден жақсылықтың бəрін ұқты. 
Кейбіреу жамандықты біле тұрып, 
Қалайша жасайды екен залымдықты. 
 
 * * * 
Ойласа керек сірə арам ба деп, 
Бір досым көп жасады маған бөгет. 
Ол араз, меніменен, ал мен оны, 
Қорқамын өкпелетіп аламын ба деп. 
 

Осы өлеңді оқығанда ойға келетіні, Мақсұттың ауыр сəттердің əсерімен өмірден безініп, жанға 
байыз таптыратын өзге бір өрістер іздейтін кездері болған. Өзі табынып келген табиғат құбылыста-
рын да əр түрлі қабылдап, одан əр түрлі тұжырым түйген. 

Адам! Табиғаттың ұлы перзенті, ерке туған ұланы. Ендеше сол табиғаттың аясында бұла болып 
неге өспейді? Бұл қысқа өмірде алқыныс пен жұлқыныс, алыс пен жұлыс не үшін керек? Өздерінің 
болымсыз əрекеттерімен өмірдің тұнығын шайқап, шат-шалағай болғандағы ұтарлары не? Ақынды 
қарадай қажытып, көңіліне қасірет ұялатқандағы жетер мақсаттары қандай? 

Бəлкім, бұл да өмірдің заңы шығар? Тіршілік жолындағы күрестің көріністері болар? Бірақ қайда 
да адам атына лайық іс істеліп, оның мəртебесін көтеретін биік мұраттар мұрындық болмаса, өзгенің 
бəрін бері қойғанда — пендешілік, ал əрілеп айтсақ, айуандықтың айналасындағы бірдеңелер болып 
шығады. Ондай адам — тірілігінде от оттап, су сулаған жабайы жануар, ал өлгеннен кейін бара-бара 
қара топыраққа айналып кететін шірінді. 

Адам деген ұлы ұғымды осылай қор етпеу үшін қайран ақын қаншама капаланып, реніш сақтаса 
да, ақырында шыдамайды. «Қияда» деген күрделі шығармасында [1; 39] ақылын айтып, адамгерші-
лікке шақырады: 

 
Тағдыр сені тəлкек етсе жасыма, 
Туар қайғы əркімнің-ақ басына. 
Бақыт құсы алып ұшса қияға, 
Сол қияға салар болар ұя да. 
 
Жерде туып, 
 жерде өскен адамға, 
Жерге түспей қою жаман əманда. 
Жерде жүрмін, 
 аспандасың, о, бауырым, 
Көз қырыңды сала кеткін маған да. 
 
Өкпелейтін өгей емен заманға, 
Əлі талай өзгертетін заң алда. 
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Зұлымдығың кейде алдан бақыт боп, 
Жақсылығың айналар да залалға. 
 
Сондықтан да боп тұрғанда шамаң да, 
Қара түнге қарсы жүрші шам ал да, 
Ұқсай білгін сол сəтте тек адамға, 
Ұқсай көрме жын шақырған шаманға. 
 

Бүкіл ғаламның тіршілік тынысын ұстап тұрған күшті ойла, табиғаттағы ұлы заңдылыққа дейін 
зейін қой, соның сырларына үңіл. Сонда сенің өз бойыңа да ізгілік дарып, рухани жағынан биіктей 
түсесің. Өмірдегі басты мақсатың сол, — деп отыр ақын бұл философиялық өлеңінде. 

«Адамдар, адамгершіл болыңдар! Бұл — сендердің бірінші борыштарың», — дейтін ұлы фран-
цуз философы Жан-Жак Руссо сөзі мен Мақсұттың мəслихатының бір жерден шығып жатқаны ақын-
ның бүгінгі ұрпақтарында да қанағат сезімін тудырады. 

Мақсұттың адамгершілігінің жақсы бір қыры — жеке адамдардың тағдырына бейжай қарай ал-
майтындығы. Олар туралы жан-жүрегі егіле, ет-сүйегі езіле сөйлетіндігі. Оның «Досыма» деген өле-
ңін [1; 85–86] оқығанда дəл осындай ойға келеміз. Оқып көрейік: 

 
Ұйқылы-ояу жатқаның, 
Қайғыға тылсым батқаның, — 
Сезілді маған, жан досым, 
Сондықтан есік қақпадым. 
Əреңдей басып, аттадым, 
Ақыл ғой сабыр тапқаным. 
Жаны бір досқа көз жасын — 
Оңаша сəтке сақтадым. 
Жан жарың айтты анамен, 
Ұятқа, бəлкім, қалар ем, 
Сатылса егер сұм қайғы, 
Қайғыңды сатып алар ем. 
Көрмедің нені өмірде, 
Айналып көңіл көмірге, 
Қайратты едің, жан досым, 
Жасық боп енді көрінбе! 
Жас еді қайран қарындас, 
Қимаққа жатқа жаным қас, 
Мезгілсіз күзі жетіпті, 
Солған гүл қайтып табылмас. 
Қайғы уы қайтар шарасын — 
Іздесең қайдан табасың?! 
Сол үшін ашпа, жан достым, 
Жаныңның бітеу жарасын. 
Менде жоқ сырды бүкпелеу. 
Ғафу ет сөзге тікпелеу. 
Ел үшін өзің аман бол, 
Осыны, достым, тұт медеу. 
 

Бұл жолдарға ешқандай түсінік беріп жатудың қажеті жоқ қой деп ойлаймыз. 
Ақын үшін уақыт — тарих, уақыт — шежіре, уақыт — өмірбаян. Мысалы, ұлы Абайдың «Сағат-

тың шықылдағы емес ермек» атты өлеңінде [2] уақыт өлшемі тым жиілеп, өмір минутпен есептелетін 
болған. Сол минуттың өзі, ойға салып отырсақ, тұтас бір өмірге ұқсас екен: 

 
Сағаттың шықылдағы емес ермек, 
Һəмишə (парсыша — ылғи, үнемі) өмір өтпек — ол білдірмек. 
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, 
Өтті, өлді, тағдыр жоқ кайта келмек. 
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Сағаттың өзі ұры шықылдаған, 
Өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған. 
Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді, кетті, 
Қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман. 
 
Өткен өмір белгісі — осы сыбдыр, 
Көңіліңді күнде сындыр, əлде тындыр. 
Ақыл анық байқаған қылығыңды, 
Қу шыққансып қағасың босқа бұлдыр. 
 
Күн жайылып ай болды, он екі ай — жыл, 
Жыл жайылып, қартайтып қылғаны — бұл. 
Сүйенген, сенген дəурен жалған болса, 
Жалғаны жоқ бір, тəңірім, кеңшілік қыл. 
 

Шықылдаған сағат сол қас қағым сəттерді білдірместен, біртіндеп ұрлап жатады екен. Ал «тия-
нағы жоқ, тұрлауы жоқ бұлдыр заман» қайта айналып бұрылмастан, зырылдап өте береді екен. Содан 
қалатын жалғыз белгі — жаңағы сыбдыр. Ол сенің көңіліңді сындырып жатыр ма, тындырып жатыр 
ма — сағаттың онда шаруасы жоқ. Қылығыңа бір қазы — ақылың ғана. Басқа қылтың-сылтың мен қу-
лық-сұмдық бұл араға жүрмейді. Уақыттың өктемдігі ғана жүреді. Мақсұт ақын уақыттың бағасын 
жақсы білетін, əрбір минут, əрбір сағатты мейлінше ұқыпты, өнімді пайдалануға тырысып бағатын. 
Оның ер жетіп етек жапқалы қолына қалам алмаған, жазбаған күні жоқ десек асыра айтқандық бол-
мас. Мақсұттың өмірде ұстанған мақсатының бірі уақытты бос өткізбеу еді. Ол осы ойын өзінің 
«Уақыт» атты философиялық өлеңінде [1; 75] былай білдірді: 

 
Мөр жоқ қой уақыттың табанында, 
Өтеді құс боп қанат қағады да. 
Бір сағат, мың жыл ізде, 
қайта оралмас, 
Көңілде құр елес боп қалады да. 
Əкеміз соны біліп кешегі өткен, 
Мезгілдің бұзып кіріп қамалына. 
Күреспен толтырыпты əр минутын, 
Уақытты табындырып талабына. 
Солардың саусағының бедері тұр, 
Тасында мынау сəнді қаланың да. 
Ғажайып солар соққан ескерткіштей, 
Айнала дүниеге қара мына! 
Тамаша мұра емес пе, 

завод, шахта, 
Жеткендей баласына баланың да. 
Қаңтарып қойыпты олар ғасырларды. 
Өздері жасап өткен заманында, 
Ал сен ше? Сен əншейін балалардың, 
Ұқсайсың жел зырлатқан қалағына. 
Немесе домалаған қаңбақтайсың, 
Жел айдап көше берген қырдан ойға. 
Бір сайдың қонақтап тек сағағына, 
Өксисің өкінішпен өткен күнге. 
Өкпелеп қиыс басқан қадамыңа. 
Əйтпесе кім таласып, кім жармасты, 
Түсетін несібеңе, табағыңа? 
Осылай тоқсан толқып, ойға батып, 
Тебіреніп жатты жігіт таң алдында. 
Ол бейне үлкен өмір теңізінің, 
Қалғандай бір жапырақ аралында. 
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Жан сала, тебірене жұмыс істеген ақын қаламынан туған бұл өлеңнің бүгінгі ұрпақтар үшін де 
үлкен тəрбиелік мəні бар. Ақын үнемі алға озып, өрлей беретін, қайтып оралмайтын, бірақ адам үшін 
белгілі бір өлшемі бар уақытты бос өткізбей, ұқыпты пайдалануға шақырды. Өмірдің бар қызығы ми-
нут, сағатты босқа жібермей белгілі бір істерді тындырып, қоғамға мол пайда келтіру керек деп білді. 

Мақсұттың осы шығармасында уақыт ізі, ұрпақтар тағдыры, тарих тынысы шынайы терең ой, 
шымыр логикаға құралғанын аңғару қиын емес. 

Мақсұт əлемдік ақыл-ойдың толғақты жолын көктей шолып қана қоймады, жан-дүниесімен ұғы-
на білді. Сөйтіп, ол танымның сезімдік, түйсіктік жəне логикалық сатыларын бастан кешіріп барып, 
өзінің толымды философиялық тоқтамына қазық қақты. 

«Нұрлы дүние» атты толғауындағы [1; 11, 12]: 
 
Тылсым — тілсіз, үнсіз — мұңсыз 
Шексіздікте көлбеген, 
Бара жатыр ыңсыз-шыңсыз 
Планета — Жер деген. 
Бара жатыр зулап ағып, 
Шыр көбелек айналып. 
Шөлін басқан суға қанып, 
Көрініп тұр айға анық. 
Түссек сонда жер төсіне, 
Қалықтап кеп аспаннан, 
Көз тояр ма өлкесіне, 
Шешек ата бастаған! 
Өткен талай замананың 
Шаңы басқан жер үсті, 
Қонысы еді-ау бабалардың, 
Салған ұрыс-керісті. 
Міне, тағы арайланып, 
Күн-құдірет келеді, 
Жер-бөбегін қарайды алып, 
Сəулесімен өбеді. 
Бүгін таңда сапқа тұрып, 
Ту көтерсе алқызыл, 
Бұлбұл сайрап, бақта күліп, 
Желкілдейді жазғы гүл. 
Еркелесіп тербетіле, 
Деп, раушан солмасын, 
Май сұлу кеп жер бетіне, 
Тіккен жасыл ордасын. 
Сапқа тұрған сансыз халық, 
Құрметтеп сол сұлуды, 
Қызыл гүлмен қарсы алып, 
Шыңға қызыл ту ілді. 
Болса да оның тұрағы, 
Қай қиырда қай түкпірде 
Жеткізе алмас айтып тіл де 
Жан сырларын ұғады. 
Тілегі бір, жүрегі бір, 
Ынтымақтас еңбекші, 
Сыпырып түн түнегін бір, 
Дүниені тербесті. 
Күй келеді, күй келеді, 
Күй бөледі дүниені. 
Сол бір күйді сүйген едім, 
Сүйді келіп күй мені. 
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Қызыл туда желпіп өткен 
Күннің алтын нұры бар. 
Күй сазында еркіндік пен 
Бостандықтың үні бар. 
Əуенімен асқақтаған 
Жылжып көше, алаңдар, 
Алшақ-алшақ тастап қадам, 
Келе жатыр адамдар, — 
 

деген үзеңгі үзердей тебіренісіне бұдан кейін қалай қосылмассыз! Оның ақын ретіндегі феноменін де 
осы өрістен іздеуіміз керек. Жүрегінің байтақ терезесіне барынша мол кеңістікті ақ-қарасы, бар-жо-
ғымен қатар түсіре білуінде. 

Ақын жүрегі! Өзге адамның көкірегі тек өз сезімінің ғана ұясы болса, ақын жүрегі баршаның 
кеудесін кеулеген жел — құздың өтінде тұрады. Солардың дертінің тамыршысы, сертінің сарапшысы 
болады. Барлық жүректердің дүбірі мен дүрсіліне ол өз пернесінің дірілін қосады. Барлық адамдар 
қылығындағы жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық ақын жүрегінен жаңғырық табады. Со-
ны текетірес күрес алаңына айналдырады. Онсыз ақында тіршілік жоқ. 

Осының бəрін ойлап, Мақсұт ақын «Білмеймін бірақ» деген шағын өлеңінде [1; 73] былай толғанады: 
 
Білмеймін бірақ, 
Аулақта жырақ. 
Дүниенің қоры менмін бе? 
Құдая тобай, 
Шынымен солай, 
Өмірге босқа келдім бе? 
Сырымды айтам саған дос, 
Ақылың болса маған қос. 
 

«Күрес дегеніміз — өмір сүрудің шарты, — дейді Францияның ұлы жазушысы Бальзак, — мейлі 
күрес саған қайғы-қасірет əкелсін, мейлі ол сенің жүрегіңе жарақат түсірсін, бəрібір жиіркеніштің 
улы зəрінен, томаға-тұйықтықтың саңылаусыз қара түнегінен сол жақсы. Күрестен бас тартқан адам-
ның жүрегі енжарлық атты ажалдың аязына қарылып өледі» (Шығармалар жинағы, М., 1951, 2-т., 
561-б.). 

Тіршіліктің қиян-кескі қырқысында көп тартқан азабының зарын шегіп, оңаша қалған сəттерде 
ақын өзімен-өзі арыздасады. Өткен өміріне ой көзін жіберіп, барлығын ақыл таразысына тартады. 
Өкінішін де, өксігін де болашақ ұрпағына арнап айтады. Соларға төрелетеді. 

«Қайдасың, бағым» деп басталатын Мақсұттың өлеңін [1; 72] оқып көрелік: 
 
Қайдасың бағым, 
Қызықты жаным, 
Өмірде бар ма орыным. 
Əлде құр босқа, 
Күлкі боп досқа 
Ішінде дұшпан торығып, 
Мұратсыз, мəңгі қалдым ба 
Көр бар ма қазған алдымда. 
 

Бұл философиялық толғауында Мақсұттың ең межелі мөлшерге жеткендей сезініп, айналасынан 
біржола арылып шыққан сəттегі иман сөзіндей таусылып айтқан жан сыры. Келешек буынға қалдыр-
ған ақындық өсиеті. 

Түйін 

Жоғарыдағыларды қорыта келе айтарымыз, Мақсұт Ыбырайұлының жырларында айқындалған 
оның азаматтық, адамдық позициясында кереғарлық, күпірлік, менмендік, жылаңқылық сияқты оқыр-
манның көңілін қара түнекке батыратын пессимизм жоқ. Өзінің жан ышқынысындағы трагизмді ол 
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қазақтың болмысындағыдай ынсаптылықпен, əдеппен, сыр алдырмайтын сұлу торы аттай сырбаздық-
пен көмкере отырып, метафоралар мен метонимдерді ұтымды қолдану арқылы ой мағынасын қалып-
ты формаға салып, адам жүрегіне шымырлата жеткізе алды. Ал жанын жалаңаштап, жүрегінің жара-
сының қанын сорғалатып жадағай жазу мəдениеттілікке жат жайіт, бұл кімге болса да абырой əпермей-
тіні хақ. Мұндайда ұлы Гетенің «Шығармашылық дегеніміз — шектен шықпау» дегені еске түседі. 

Өзінің «Өтсем дағы оранып ақ боранмен» атты шағын өлеңінде [1; 66] Мақсұт ақын: 
 
Өтсем дағы оранып ақ боранмен, 
Жүрсем дағы бетпақ кешіп сонармен. 
Көру үшін мəңгі қызық — шыжықты, 
Мəңгібақи өлмейтұғын болар ма ем, —  
 

деп өмірдің мəнін терең ұғып, Жаратушының жер бетіне жіберген қағидаларынан ауытқымай өмір 
сүре алған, бойындағы қазақи қасиетін қастерлей білген, ұлтының салиқалы пəлсафасын (философия-
сын) салмақтап, өзіндік сыршыл сезім иірімдері мол поэтикалық тебіреніс туғыза алды. 
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Вклад Максута Байсеитова в развитие отечественной поэзии XX столетия  
(к 85-летию поэта) 

В статье рассматривается многогранный поэтический дар Максута Байсеитова. Отмечается, что в его 
произведениях воспет трудовой подвиг шахтеров и металлургов Центрального Казахстана. Раскрыва-
ется взгляд поэта на роль и значение поэзии в духовной жизни народа. Автор анализирует стихи 
М.Байсеитова, посвященные природе, временам года, красотам Сарыарки. В статье также освещается 
любовная лирика поэта, обобщаются философские размышления талантливого мастера слова. 

The attention to many-sided poetic gift of Maksuta Bajseitova is paid. It is noticed that in its products the la-
bor feat of miners and metallurgists of the Central Kazakhstan is really sung. The sight of the poet at a role 
and value of poetry in spiritual life of the people reveals. Its verses devoted to the nature, to seasons, beauty 
of Saryarki are studied. The love lyrics of the poet is shined. Philosophical reflections of the talented master 
of a word are generalized. 
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Р.С.Каренов  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Өндірісті өлкенің жыршысы атанған Мақсұт ақын туралы ой-толғам  
М.Байсейітовтың 85 жылдығына орай 

XX ғасырдың көрнекті ақыны Мақсұт Байсейітовтың өмірі мен шығармашылығына арналған. Ең 
алдымен оның Орталық Қазақстанның индустрияландырудағы жетістіктерін жырлаған ақын ретіндегі 
шығармаларына баға берілген. Ақынның өткір тақырыптарға жазылған поэмалары мен балладалары 
талданған. Адамдарда кездесетін əр түрлі оғаш қылықтарды өткір əжуалайтын оның сатирикалық 
шығармаларына көңіл бөлінген. Ақынның ерте қайтыс болуына əкелген оның ауыр өмір жолы 
суреттелген. Ақынның көп қырлы таланты əлі де толық бағаланбаса да, оның тамаша өлеңдері, 
поэмалары, балладалары, сатиралық шығармалары отандық поэзия жанкүйелерінің жүректерінде 
ұдайы сақталатындығы жайлы қорытынды жасалған. 

Кілтті сөздер: Мақсұт Байсейітов поэзиясы, сыршыл поэзия, ақынның өлеңі, асыл қазына, талантты 
очеркист, фельетонист, қайраткер тұлға, талант иесі, лирик ақын, эпик ақын.  

 

Кіріспе 

Өмірге ғашық болмаған адамнан ақын шықпайды. Ақын болу үшін мына дүниені жан-тəнімен 
құлай сүю керек. Пенде баласының асыл ойлары мен сұлу сезімдері ақындық жүректе гүлдеп, бүршік 
ататындықтан, дүниені құлай сүйген адамға ғана өмір құшағын жайып, тылсым тіршіліктің сыр сан-
дығының талай құпиясы ашылады. 

Дүниені сүю арқылы адамның Аллаға деген шексіз сағынышы оянады. Жүрегінде өлең оты тұта-
нып, ұлы Жаратушымен сырласуға мүмкіншілік алады. Міне, осылайша мəртебелі поэзия адамның 
Алладан кейінгі фəни мен бақидың арасын жалғап тұрған дəнекершесіне айналады. Жалғыздықтан 
жалығып, мына жалғаннан түңіліп, имандылықтың мейірімді шуағын сағынған адамның шөлін тек 
өлеңнің мөлдір бұлағы ғана қандыра алатыны содан болса керек. 

Қазақ əдебиетіндегі тұнығы лайланбаған, өзіне тəн қуатымен арнасына сыймай буырқанып та-
сып жатқан сондай таза бұлақтардың бірі — Мақсұт Байсейітов поэзиясы. Кеңестік кезеңнің уақыт 
уысынан шығармай, шығармашылықты тар шеңберге қамап қойған кезінде де, елдің, қоғамның өсіп-
өркендеуіне кесапатты кесірі тиген кертартпа тіршілігін астарлап болса да, ретін тауып, қиыннан қи-
ыстырып жалғанның жарығына шығарған шайырлар болғаны белгілі. Солардың қатарында қайсар 
ақын Мақсұт Байсейітовтың да болғанын мақтай, мадақтай айта кеткеніміз артық болмас. 

Кезінде орыстың кемеңгер жазушысы Ф.Достоевский: «Пушкин умер... и бесспорно унес с со-
бою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», — депті. Яғ-
ни əрбір нағыз ұлт ақыны өмірден өткен сайын өзімен бірге жұмбақты алып кетіп, оны кейінгілерге 
мəңгілік шешуге қалдырады екен. Поэзияның құдіреттілігі де, ақиқаттылығы да сонда. Сондықтан 
поэзия шындықтан биік, ақиқатқа тұспа-тұс құбылыс. Шын таланттылар мен классиктердің көзі тірі-
сінде жан-жақты бағасын алып, мойындала қоймауының өзі сонда. Оған уақыт керек. Содан соң сол 
уақыт өмірге əкелетін сыншы қажет. 

Қазақ əдебиеті жағдайында да көзі тірісінде бағаланған талант некен-саяқ. Олардың шығарма-
шылық қадір-қасиетінің құпиясы келе-келе ашылып, ел-жұрт игілігіне айналатыны да сондықтан. 

Міне, мəселеге осы тұрғыдан келгенде өмірден ерте өткен Мақсұт Ыбырайұлы Байсейітов та өзі-
нің уақытын күткен Алаштың ақберен ақыны. Ол дəм-тұзының ерте таусылғанына қарамастан, ұлт-
тық поэзиямыздың уақыты мен кеңістігінің көкжиегін кеңейтуге бірден-бір үлес қосқан ақындар қа-
тарында аталатын тұлға. Оның шығармалары өмір туралы толғамның тереңдігімен, сыршылдығымен 
ерекшеленетін, əдебиетіміздегі құбылыс болған, ғасырдан ғасырға жасай беретін жасампаз поэзия; 
адамды өмірге ғашық қылып, іңкəр сезімге ен таққан сыршыл поэзия; дауыл күнгі дарияның асау тол-
қынындай күші бар қуатты поэзия. 
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Мақсұт ақынның өмірбаянына қатысты қысқаша мəліметтер 

Тағдырға шүкір, қазақта ақын жағы баршылық. Көпшілігі талантты ақындар. Ондай ақындар қай 
заманда да болған. Жəне халқымыз ақынды əулие санап, дəріптеп, əлпештеп төбесіне көтерген. Ол 
тегіннен-тегін емес. Себебі, ақын аузынан шыққан жалғыз ауыз сөз, егер ол орнымен шебер, əрі 
тауып айтылса, ғасырдан ғасырға жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен. 

Ақындардың тасқа қашалып, ақ қағаз бетіне түскен өлең-жыры түгіл, оқыста аузынан шығып 
кеткен жалғыз ауыз сөзі мəңгілік ел есінде қалған. 

Əрине, аумалы-төкпелі дүниеде əрбір дəуірдің өз келбетіне ғана лайық көркем сөзі, сол тұсқа құт 
боп дарыған құнарлы поэзиясы болады. Бұл ретте өткен ғасырдың екінші жартысы қазақ өлеңі үшін 
мейлінше құт-берекелі жылдар болып еді десек, түк те қателеспейміз. 

Сонау ХХ ғасырдағы қырқыншы жылдардың аяғында — елуінші жылдардың басында поэзия-
мызға өзіндік үнімен келіп қосылған ақиық ақынның бірі — Мақсұт Ыбырайұлы Байсейітов еді. 

Ақынның өлеңі — өмірі, жыры — сыры. Нағыз ақынның өз өмірбаянын өз заманы мен замандас-
тарының тағдырымен астастыра, өзектестіре толғап, өзі өмір сүрген кезеңнің кескін-келбетін, шын-
дығын шырайын шығарып, көркем кестелейтіні ақиқат. Құр қиялдан құрастырмай, өз көзі көрген, кө-
ңілі сенген дүние құбылыстарын ой елегінен өткізіп, сезім бесігіне бөлеп, парасат биігінен парақтап 
жыр қашаған ақын — нағыз ақын. Мақсұт ақын нақ осындай деңгейдегі дарын. 

Ақынның артында қалдырған мұрасы, жарқыраған асыл қазынасы туған халқының өлмес үнін-
дей, жүректердің нəзік діріліндей шалқып саз төгіп тұр. Уақыт сынына сыр алдырмаған ғажайып өр-
нек. Оқыған сайын түлейсіз. Ол шөлдеген жүректердің сусынын қандыру үшін өмір сүрген сияқты. 

Осы ретте кемеңгер Ахмет Байтұрсыновтың мына бір ойлары көкейімізге оралады: «... Абай сөз-
дері жалпы адамның түсінуіне ауыр екендігі рас. Бірақ ол ауырлық Абайдың айта алмағандығынан 
болған кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік дəрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік». 

Ғажап! Өзгелерден ерекше туған Мақсұт Байсейітовтың бір артықшылығы, бір бақыты да осын-
дай күрделі ойларында шығар! 

Мақсұттың əкесі Ыбырай Байсейітұлы өз айналасына аты шыққан домбырашы, күйші болған. 
Ол атақты қазақ композиторлары Құрманғазы, Дəулеткерей, Тəттімбет, Қазанғап күйлерін тамаша 
орындаған. Өмірінің соңғы кезінде Қарағанды қаласына көшіп келіп, облыстық радикомитетке артист 
болып орналасқан. Онда əрі əнші, əрі домбырашылық қызмет атқарып, өнер көрсеткен. Ыбырай оны-
мен бірге өз жанынан да əн-күй шығарған. Оның «Нарқызыл» атты əсем күйі қазақтың музыка өнерін 
зерттеушілерге жақсы таныс. 

Міне, əкесінің өнерге деген осындай ықыласы кейін оның баласы Мақсұтқа да жұға бастайды. 
Мақсұт жастайынан əн-күйге үйір болады. Əн айтып, домбыра тартады. Өз жанынан өлең шығарады. 

Мақсұт Ыбырайұлы ақындардың ішінде Қасым Аманжоловты қадір тұтыпты. Кезінде талай 
ақындар Қасым алдынан өтіпті. Кейін ақиық ақын болғандар — Сырбай Мəуленов, Қабыкен Мұқы-
шев, Мақсұт Байсейітов — осындай байқаудан өтіпті. Қасым Аманжолов үшеуіне де «Сендерден үл-
кен ақын шығады» деп болжау айтыпты. 

Мақсұт Ыбырайұлы Байсейітов 1927 жылы 25 шілдеде Қарағанды облысы қазіргі Бұқаржырау 
ауданына (бұрынғы Тельман ауданы) қарасты Сарытау деген жерде туған. Бастауыш білімді өз 
аулындағы мектептен алып, кейін Нұраталды совхозындағы (Шет ауданына қарайды) жетіжылдық 
мектепте оқиды. 

Балалық шағы Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында өткен Мақсұт еңбекке ерте араласады. 
Бұл кезде азаматтар түгел дерлік майданға аттанып олардың жұмысы əйелдер мен қарттарға, балалар-
ға қалған-ды. Сол жасөспірімдердің бірі боп жұмысқа белсене кіріскен Мақсұт соғыс жылдары Нұра-
талды совхозында шопан болып, қой бағады. Кейін əке-шешесі Қарағанды қаласына көшіп келген 
соң, ол шахтада ұсақ-түйек жұмыстар атқарады. 

1944 жылы Мақсұт Қарағандының екі жылдық Мұғалімдер институтының тарих факультетіне 
түседі. 1945 жылы институттан кетіп, «Советтік Қарағанды» газетіне əдеби қызметкер болып орнала-
сады. Ақындық, жазушылық дарыны өте күшті болғандықтан, екі жылдың ішінде-ақ, 1947 жылы 
КСРО Жазушылар одағының мүшесіне қабылданады. 

М.Байсейітов 1962–1966 жылдары облыстық телевизия жəне радиокомитетінде редактор бола-
ды. Өмірінің соңғы жылдары (1967–1972) Қарағанды облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің редак-
циясында əдеби қызметкер, тілші болып істейді. 



Р.С.Каренов  

90 Вестник Карагандинского университета 

Өмір адам баласына бір-ақ рет беріледі. Сондықтан қолдан келгенше алға ұмтылу, тырысу, ең-
бектену керек. Осы жағдайды Мақсұт та ерте ұғынған секілді. 

Ол кезде облыстық газеттің ауыл-село тілшілерімен, авторлармен байланысы қазіргідей емес, 
қиын болатын. Газеттің өз қызметкерлерінің жұмысты көп істеуіне тура келетін. Мақсұтқа да редак-
ция жұмысты үйіп-төгіп арта салды. Ол Қарағанды облысының барлық аудандарын аралап, материал 
жинайтын. Газетке тілшілер мен авторлар тарту да, олардың жазуға төселуіне, фактыны таңдап ала 
білуіне көмектесу де тілшінің міндеті ғой. Мақсұт осы «мазасыз» жұмысқа құлшына кірісті. 

Облыстық газеттің аппаратында жұмыс істеп жүрген кезінде ол өзінің болашағы зор ақын, та-
лантты очеркист əрі фельетонист екенін танытты. Бірақ адуын ақын өлеңдерін əлдене өзегін өртеген-
де ғана жазды. Сия кеппестен алақайлап басылымдарға ала жүгірмеді. 

Мақсұттың ойынша, өлеңді бұрқыратып өндіріп жаза беру басты мақсат болмаса керек. Басты 
мақсат — елге керек өлеңдерді жазу; халықтың қабырғасына қара тастай батып отырған елдік мəселе-
лерді батыл айта білу; өз көңіл-күйіңді күйттей бермей, күйзеліп жүргендермен қоса күйзелу. 

Сондықтан да ол сөз қадірін өз қадірім деп ұғынды. Бал тамған тіліміздің бақшасарайында бас-
қаларға қарағанда көп кідірді. Көңіл төріне көп кесте тоқыды. Айдын шалқар тіл теңізінің ешкімнің 
түсіне де кірмеген тұңғиық тереңдеріне бойлады. Тіл жауһарынан алқа тақты. Оған мысал ретінде тө-
мендегі бояулы, мол шумақты «Терек» деген өлеңін [1; 42, 43] айтуға болады: 

 
Кешегі соғыс сызы өтіп, 
Жапанда жоса қан болған, 
Даланы бейне күзетіп, 
Қалған бір терек орманнан. 
 
Айналып тоғай көмірге, 
Құлазып сол бір атырап, 
Келместей қайтіп өмірге, 
Ұшқан-ды жанып жапырақ. 
 
Айрылып бұта көркінен, 
Қабағы күйіп-қарылып, 
Қалса да апат өртінен 
Көк терек жалғыз жабығып. 
 
Секілді бір зор ескерткіш, 
Соғыстың өзі орнатқан, 
Тұрғандай бойын кернеп күш, 
Түсетін көзге аулақтан. 
 
Жолаушы жанап өткенде, 
Қарайтын оған жаны ашып, 
Тұратын əлі-ақ көктемде 
Дегендей əсем жарасып. 
 
Қарап тұр бүгін сол терек, 
Маңайы нуға толғанда, 
Бұтасы желмен еркелеп, 
Ата боп жаңа орманға. 
 

Мақсұттың қаламынан туған мөлдір жырлар кезінде қазақ халық поэзиясының шалқар айдынына 
кішкентай бір жылға болып қосылып жатты. 

Мақсұт Байсейітов — қаламын əділетсіздікке қарсы сілтеген қайраткер тұлға. Ақиқат оның 
өлеңдерінде ғана емес, ақ қағаз бетіне түскен кез келген дүниесінде атой салып тұрды. Өмір шынды-
ғын өткір жазды. Соның салдарынан, ашығын айтқанда, қажырлы қаламгердің сын садағына нысана 
болған қорқаулардың əрекетінен ақын денсаулығы орасан зардап шекті. Жүйкесіне түскен салмақ 
ақын жүрегін сырқатқа ұшыратты. 



Өндірісті өлкенің жыршысы атанған… 

Серия «Филология». № 1(65)/2012 91 

Мақсұт Ыбырайұлы Байсейітов 1972 жылдың күзінде творчестволық кемеліне келген кезінде 
қайтыс болды. Өзі көрмей кеткен соңғы жинағы — «Қарқаралы басында» атты кітабы 1977 жылы 
7000 дана болып жарыққа шықты. 

Біздің ойымызша, қай кезде де ақындарды мынау анадан биік, анау мынадан биік деп бағалау 
жаңсақтық. Шындығында əркімнің өз биіктігі бар. Одан ешкім асып кете алмайды. Əрбірден соң Жа-
ратқанның бойына дарытқан өлшемді таланты бар жəне сол таланттың қабілет-қарымы да қасында 
жүретіні хақ. Осы тұстан келгенде Мақсұт ақын өз шамасындағы жүйрік жəне оған қоса өз бойында-
ғы бар қарым-қабілетін ашып кеткен ақын. Ол қауырсын қаламын қару, қанағат қазық етіп, қомағай 
қоғамда қоңырқай тіршілік кешкен талант иесі еді. Бүкіл өмірін өлеңмен өрнектеді. Атаққа, мансапқа 
ұмтылған жоқ. Тіпті, өлеңінің өресі кейбір «күшеншектерден» көшілгері бола тұра, мүшəйраға да 
өлең бермейтін. Мүшəйраңыз не, газеттердің өзі тың туындыларын зордың күшімен алып басатын. 
Теледидардан да тебірене жыр оқымапты. Өзін осынша тасада ұстауды табиғаты қалаған талант иесі-
нің асыл мұрасы ортамыздан көзі кеткен соң ғана алтынға бағалана бастады. 

Ақынның поэмалары мен балладалары жайында 

Мақсұт Байсейітов — лирик ақын. Лирик болғанда дүниені мəңгілік деп түсінетін, адам да сол 
дүниенің бір бөлшегі, ендеше оның да өлмеуге қақысы бар деп қарайтын оптимист ақын. 

Сонымен бірге Мақсұт — эпик ақын. Ол сюжетке құрылған үлкенді-кішілі ондаған поэманың ав-
торы. Оның «Қайрат» поэмасында Қарағанды кеншілерінің қажырлы еңбегі бейнеленсе, «Менің ба-
қытым» атты поэмасында тың игеруші жастардың өмірі суреттеледі. Ал «Сұрапыл» атты поэмасында 
49 күн бойы Тынық мұхит толқынында болып, табиғаттың дүлей күшімен ерлік күрес жүргізген со-
веттің төрт жауынгерінің (А.Зиганшин т.б.) батырлық іс-əрекеттері сөз болады. Бұл поэма кейін «Қа-
зақ əдебиеті» газетінде жарияланып шықты [2]. 

Мақсұт ақынның лирикасының басты құндылығы оның алымды сезімталдығында болса, эпикалық 
шығармаларының қадір-қасиеті — алысқа шапты кең тынысында. Аталған поэмалардың қай-қайсысын-
дағы болмасын, эпикалық тыныспен қатар, кейіпкерлер арасындағы қақтығыстарда ақын оқиғаны баян-
даудағы тəлімі арқасында поэтикалық қуатқа ие ерекше кескіндегі дүниелерді тудырған. Бұлар қазақ-
тың дастан үлгісіндегі жаңа типті поэмалардың тұтас бір галереясы деуге келетін шығармалар. 

Рухани игіліктің аспаннан өздігінен жауа бермейтіндігі белгілі. Мақсұттың қазақ поэзиясындағы 
ерекше құбылыс екендігі туралы айтқан жөн. Кейде біздің сол құбылыстың түп-төркінін басқа жақ-
тан іздейтіндігіміз бар. Оның бар сиқыры Мақсұттың көрсем, білсем, ұқсам деп түнді түнге, таңды 
таңға жалғаған бозторғайдай тынымсыз шырылдаған жүрегінде! Оны біз ақынның «Бозторғай күйі» 
деген ұзақ балладасын [1; 45–49] оқығанда аңғарамыз: 

 
Əлемге көк буалдыр перде керіп, 
Лалагүл жасыл шөпті терге көміп. 
Лүп еткен желі де жоқ жаздың таңы, 
Аспаннан түсті жаңа жерге келіп. 
Маужырап, манаураған дала тұнық, 
Жатқандай қазір ғана жаратылып. 
Балбырап елжірейді жас баладай, 
Отырған ұйқысынан жаңа тұрып. 
Шығыстан асып өтіп арай белді, 
Күн сұлу көзін ашып қарайды енді. 
Ішінен көк шымылдық күлім қағып, 
Түрегеп алтын шашын тарай берді. 
Жүзінен сонда сəуле тарай берді, 
Дүние рахатқа бөге берді. 
Мамырлап маңырасып апай төстен, 
Қаптаған ақтылы қой төстен келді. 
Шеті жоқ, шегі де жоқ мыңғырады, 
Көгілдір нуға бөлеп бұлдырады. 
Қарсы алады, бұраң қағып, сылдыр қағып, 
Күмістей Көксеңгірдің мың бұлағы. 
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Көрінбей кетті дала қой қаптаған, 
(Осыны арман етті ата-бабам). 
Жас жігіт шықты таудың шоқтығына, 
Астында бəйгі аты бар ойнақтаған, 
Түсті де тұлпарынан тасқа шықты, 
Төсіне кесте ғыпты тас та шықты, 
Биіктен көз жіберсе кең далаға 
Қалың қой көкжиекпен астасыпты. 
Мауыты қалың барқыт қалың мүкті, 
Сəкі тас кеудесіне жамылыпты. 
Отырды соған жігіт, ойына алып, 
Бұл ғажап табиғаттың заңы мықты. 
Бір шашып жібергенде күн ыстықты, 
Жылатты мөлт-мөлт етіп күміс шықты 
Жас шопан соған қарап отырғанда, 
Бір ғажап үндер бұзды тыныштықты. 
Қараған, тобылғы мен ши түбінен, 
Сиқырлы үн төгілдіріп күй тілінен, 
Аспанға пыр-пыр ұшып бозторғайлар, 
Сыңғырлы, қоңыраулы, сүйкімді үнмен. 
Ноқат боп көк төрінде бұлдырайды, 
Ал бір жерге ентелеп бұлдырайды. 
Кім білсін, əлде ол да ақын шығар, 
Мүмкін ол өз тілінде жыр құрайды. 
Бал ауа, ашық аспан, оған абат, 
Қойшының көңілін солай бөліп кетті, 
Бозторғай əн шырқаған ала қанат. 
Не дейді? Неге солай шырылдайды, 
Сыбызғы үн шырқау биік шымырлайды, 
Əлде ол мұңын шағып тұрған жоқ па, 
Қонуға жер таба алмай бір ыңғайлы. 
Мың-мың қой жердің бетін қаптағанда, 
Барар жер, басар тау да таппаған ба? 
Əлде оның жаңа салмақ болған, 
Ұясын сансыз тұяқ таптаған ба? 
Ал неге қалаға ұшып бармайды екен, 
Торғайлар онда да ұя салмай ма екен. 
Əлде ол да ғашық болған кең далаға, 
Өмірін мен сықылды арнай ма екен. 
 

Ақын бейбіт күнді — «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заманды барша адамға тілек етеді. 
Осы ойын жоғарыда ұсынған ұзақ балладасында тамаша жеткізіп айтып берген. 

Талай додалы ақындар айтысына қатысып, жыр жамбысын иеленген Мақсұт кеншілер өмірін 
«Шахтер туралы баллада» деген шығармасында [1; 28–36] былай өрнектеді: 

 
— Қандай қиын астына түсу жердің, 
Неде болса тағдырым үшін көндім. 
Деді де ол үңгірге сүңгіп кетті 
Орап ойдың бұлтына мұңды көңілін. 
 
Қанат жайған қараңғы сасық тұман, 
Құтылмастай келген жан қашып бұдан. 
Жан-жағынан Мұсаны үрей қамап, 
Шам сəулесі жалғыз-ақ қақты бұлаң. 
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Бірде еңбектеп, біресе жер бауырлап, 
Сүйретілу батпақта тым ауыр-ақ. 
Кенет бір от жарқ етіп түкпір жақтан, 
Елестеді сұлудай тұрған ымдап. 
 
Сол ұшқынды жұлдыздай етіп ныса, 
Жетемін деп талпынған біздің Мұса 
Ұзақ жүрді үңгірдің төрін бойлап, 
Көкірегіне шахтерлік шамын қыса. 
 
Жеткенде ол лаваға қалды ойда, 
Жарқын үміт сықылды сəуле қайда? 
Тек арманнан туған от екендігін, 
Сонда біліп көтерді батпан қайла. 
 
Осы кезде еңбектеп біреу келді, 
Əлсіз сəуле көрсетті түрін жүдеу 
Қолтығында ара мен балтасы бар, 
Үнсіз ғана төбеге қақты тіреу. 
 
Ісі бітіп жөніне ол бара жатты, 
Шамы оты тек қолында жылтыл қақты. 
Күрсінді де кеудесін көре Мұса 
Бір тізерлеп жүреден көмір шапты. 
 
Құлазыған тар лава тық-тық етті, 
Тым көңілсіз сағаттар əрең өтті. 
Түнерген сол дүниеге түскен көзден 
Моншақ-моншақ ыстық жас ытып кетті... 
 

Табиғат сыйға тартқан жомарт дарынның арқасында М.Байсейітов көмірлі өлкедегі өрнегі ерек-
ше арқалы ақындардың сирек жұлдыздар шоғырының қатарына қосылды. 

«Қыран» дастаны — ақынның күрделі шығармаларының бірі  

Мақсұт ақынның ең көлемді шығармаларының бірі — «Қыран» атты ұзақ дастаны. Бұл күрделі 
еңбек 1957–1960 жылдар аралығында жазылып, Қарағанды облыстық «Советтік Қарағанды» газетінің 
бірнеше сандарында жарық көрді. Онда Көбеген сияқты кедейдің ауыр тұрмысы айтылады. Оның та-
лантты да талапты жалғыз ұлы — Қыранның балалық жəне жігіттік шағы баяндалады. Ескі қазақ да-
ласындағы аңшылық өмір суреттеледі. Үстем тап өкілдерінің жаласына ұшыраған Қыран абақтыға 
алынып, алыс Сибирьге каторгіге айдалады. Мұнда ол Кирилл деген орыс революционерімен таны-
сып, сол арқылы саяси сауатын ашады, таптық санасы оянады. Халық бақыты жолында жаңа күрес-
терге əзірленеді. Ақынның осы дастанынан үзінді келтіре кетейік [1; 111–153]: 

 
... Буалдыр барақ көк түтін, 
Əр тұста күбір жəй ғана. 
Біреулер қымтап шоқпытын, 
Жантайған отты жəй ғана. 
 
Ішінде соның Қыран да, 
Өзегі қаңсып құсадан. 
Адасқан жандай тұманда, 
Қан бұғау жанын тұсаған. 
 
Алдамшы өмір баянсыз, 
Бос қуыс оған көрінген. 
Қарғысын айтып аяусыз, 
Сырласқан енді өліммен. 
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«Барлығы тумақ, бəрі өлмек, 
Қызық па сол да не керек?! 
Табиғат өлсе, ол еңбек! 
Жасарып қайта көгермек». 
 
Тебіренді Қыран түнеріп, 
Ауыр ой миын шайқаған. 
«Адам да неге бір өліп, 
Тірілмейді екен қайтадан?... 
 
Тірілмек бірақ қайда бар? 
Жан кетер, тəнің суалар. 
Топырақ шөпке айналар, 
Көз жасы оның суалар. 
 
Азаппен бірақ қорлыққа, 
Бергенше жанды зəбірге 
Бас имей қатал зорлыққа, 
Жатқан да жақсы-ау қабірде. 
 
Тып-тыныш, суық жер қойны, 
Аулақсың арсыз дүниеден». 
Шымырлап кетті өн-бойы, 
Қорқыныш үрей билеген... 
 

Сонымен, бұл дастанның сюжеті тартымды, оқиғасы қызық, композициясы берік. Адам бейнеле-
рі, əсіресе, жас күрескер — Қыран образы жарқын жасалған. Ол күрес үстінде, қиындықтарды жеңу 
үстінде өсіп, шыңдалады. 

Ақынның сатиралық өлеңдері 

Жамандыққа жаны қас Мақсұт Ыбырайұлы өзінен бұрынғы немесе алдындағы белгілі сатирик 
ақын-жазушылардан көп үйреніп, үлгі ала жүрсе де, дайын жолға түсіп, бөкен желіспен жорта бер-
мей, өз сүрлеуін тапқан сықақшыл ақын ретінде де өзін көрсете білді. 

Мақсұттың жаны жер бетіндегі зұлымдықтардан қатты шошынған. Тағат таба алмаған сəттерде 
(«Осындайлар əлі бар» деген өлеңінде [1; 91]): 

 
Өтті күні талай түрлі заманның, 
Өшті үні талай сырлы адамның. 
Өлгеннен соң ой, шіркін, деп есімін, 
Дəріптейміз жақсының да, жаманның. 
 
Жүргендер көп жасап тірлік амалын, 
Тірі пəнде демейді өзін «наданмын». 
Кейбір сондай сылқым қуды сөз етсем. 
Жала жаптың дейді, сірə, маған кім? 
 
Егер, шіркін, басын қосып бəрінің, 
Сиқын көрсек жасының да кəрінің, 
Іштерінде бықсып жатқан мынадай 
Сырларының естір едік сарынын, — 
 

деп, ақын жаны талай рет жабырқаған. 
Жаратушы əрбір шынайы дарын иесіне қиын тағдыр беретіні де, оның жаны жаншылмаса, сезімі 

ұшталмай, өмірдің парқына жете алмай күнін босқа өткізіп алар дейтін шығар. Сондықтан Мақсұт-
тың жанайқайы жүректі тебірентпей қоймайды: 
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Қой, бəрің де өңкей қиқым немесің, 
Қайсың, кəне, қай күшіңе сенесің. 
Арыз алып келші бірің тап маған, 
Есігіме екі ай жүріп енесің. 
 
Мен кеңседе бар болсам да, жоқ болам, 
Оның үшін жоқ ешқандай сот маған 
Көп қағазды оқуға да ерінем, 
Екі сүйкеп қол қоям да тоқталам. 
 
Ал, үлкендер айтса болды, дəл шығам, 
Алдарынан, төбемнен де шаншылам, 
Өзгелерді, төмендерді қойшы əрі, 
Олар үшін тұра қалам алшыдан. 
 
Міне, достар, адамдарға осындай, 
Қалайша біз қарамақпыз шошынбай. 
Арамызда жүрген жоқ па əредік, 
Сондай қулар тосқауылға тосылмай. 
 
Заман көші нұрлы күнге аттанды, 
Жер түңлігі аспан сырын ақтарды. 
Біздің сапқа адал ермес қуларға 
Келді ғой кез мықтап құрар қақпанды. 
 

Бұл ақынның мірдің оғындай «Бюрократ» атты өлеңі [1; 96]. Мақсұт жүрек айнитындай кейбір 
пасықтықтан жиіркеніп, соны көргісі келмейді. Көмейіне запыран кептелгенін қалай қадап айта біл-
ген десеңізші! 

Турашыл ақын кейбір пенделердің күйкі тіршілік күйбеңінде жүргенде, Құдай жолын ұмытып, 
күпірлік жасайтынын келесідей өтімді сөздермен жеткізген («Арамза» атты шығармасы [1; 95]): 

 
— Білдім, білдім барлығыңның сырыңды, 
Сол үшін де айтайын бір шынымды. 
Егер маған бəрің қызмет етпесең, 
Қағып алам табаныңда жыныңды. 
 
Мен даурығып үндемеймін пендеге, 
Əуесқойсып ұмтылмаймын əрнеге. 
Арамдығым сезіле ме деп қорқам 
Аузымнан шығып кетсе əлде не. 
 
Сондықтан да арыз жазам домалақ, 
Ол жүреді дүниені он орап 
Бүгін біреу ерегіссе менімен, 
Табанымда жатады ертең домалап. 
 

Қоғамда орын алып отырған келеңсіздіктерге, санаға сыйғысыз жат қылықтарға ашынған ақын 
күйініп, ызалы жыр шумақтарын төгеді. «Жылпың» атты өлеңінде [1; 91–92]: 

 
Мен кəдімгі су жұқпайтын жылпыңмын. 
Күн көремін арқасында жұртымның. 
«Ине өткеннен жіп өтеді» емес пе, 
Бəріміз де құлымыз ғой құлқынның. 
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Шарлап жүрем қаланы да, ауылды, 
Барлап жүрем пайдасы бар бауырды. 
Жемісі мол жеңіс істі сүйемін, 
Жаным əсте жақтырмайды ауырды. 
 
Қойыныма, қонышыма бүктеліп, 
Пайда толса, соны сəтте құт көріп, 
Бақайшағым басқан ізге құм сеуіп, 
Қонысымды аударамын жып беріп, — 
 

деп, өзінің өмір сүріп жатқан заманының қасірет-трагедиясын көрсетеді. Жай айта салмайды, кесел-
дің қабырғасын қақырата өткір тілімен осқылайды. Бұзылған қоғамның Құдай қарғап, ант аттаған ан-
тұрғандары арам жолмен мал тауып жүргенін түйреп тұр емес пе. 

Өткен жəне қазіргі замандағы сұмдарды біз бұл күнде сыпайылап: «Сыбайлас жемқорлар» деп 
атаймыз. Орындары жайлы, мұраттары майлы. Ұрандары: «Қол ұстаса, қоғам болайық. Біріміз оған 
болсақ, біріміз бұған болайық!» Мақалдары: «Мың күн жасағаннан бір күн асаған артық». 

Осындайлардың келбеттерін Мақсұт Ыбырайлұлы «Сыбайлас» деген өлеңінде [1; 93] былай деп 
суреттейді: 

 
Ағайыным, жолдас-жора, жерлесім, 
Жандарыңа еш жамандық келмесін! 
Өздерің де білесіңдер пайдасын, 
Таныстықтың айтып жатам мен несін?! 
Бірімізді-біріміз кеп сағалап, 
Сыбайласып, бір орынды жағалап, 
Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шықса, 
Соның өзі болып жүр ғой ғаламат. 
Ішіп-жейміз ұйымдасып бірігіп, 
Өзімізде бар құдірет, ірілік. 
Жауласқанды жүн қыламыз, сыр бермей 
Өлген əке келсе-дағы тіріліп. 
 

Сонымен, М.Байсейітов өзі өмір сүрген қоғам құбылыстарынан өзін тыс қоя алмады. Сондықтан 
да «Мансапқор» атты өлеңінде [1; 93–94]: 

 
Достар, кімді аяр дейсіз, қазір кім? 
Зіл жатады өзінде де əзілдің, 
Мына өзім де барлық билік болса егер, 
Тағын тартып алуға да əзірмін. 
 
Сондықтан да аямаймын пендені, 
Өнерпаз боп шатпақтаймын əр нені. 
Реті келсе, зұлымдық та жасаймын, 
Менің жаным рахатқа дəндеді. 
 
Жиылыстарда бөсіп берем көпіріп, 
Беделді боп өсіп келем лепіріп. 
Мансап үшін қатынымды сатсам да, 
Мұңаймас ем жалғыз грамм өкініп, — 
 

дейді. 
Бұл шығармасында ақын шын сөзін айтып отыр. Бүгінгі заманда тек өзінің қара басының ғана 

қамын ойлап, талан-таражға түсіп жатқан ел мен жер мүддесін ұмытқан, рухани азып-тозған, тұла 
бойын тоғышарлық пен тойымсыздық жайлап алған міскін жандар аз ба?! Ақын соларды көріп жаны 



Өндірісті өлкенің жыршысы атанған… 

Серия «Филология». № 1(65)/2012 97 

күйінді. Санасы санға, ойы онға бөлінді. Бірақ ол күйіне тұрып, күйремеді; түйіле тұрып, түңілмеді. 
Өйткені, ол елінің ертеңіне, жерінің болашағына сенді. 

Мақсұттың фельетондары 

Мақсұт Байсейітов жұмыста шаршау, іссапарға жалығу дегенді білмейтін. Облыстың ауданда-
рын, совхоздарын, мекемелерін аралап жүріп сатиралық өлеңдерді, очерктерді, фельетондарды жазға-
нын айтсайшы! Елді аралаған сайын сезімтал ақын жаны шабыттана берсе керек. 

Өзінің фельетондарында дарынды ақын кертартпалықты, жемқорлықты, сылбырлықты өткір тіл-
мен батыл əшкереледі. Оның «Құлқын мен жылпың» деген фельетоны [1; 97–110] жаңа заманға жат 
қылықты жалғанның жарығына сүйреп шығарды: 

 
... Кішкене бөлме, 

оңаша екеу, 
Қарындаш қолда, 

қағазы алда. 
— Іс машина үшеу, 

кілемнен жетеу 
Беремін саған, 

жетеді сол да. 
— Мейліңіз, — дейді 

жымиып Жылпың, — 
Ендігі жолы 

аларсыз еске. 
— Есіңде болсын, 

тауардың құнын 
Кассаға түсір 

кешкілік бесте. 
— Құп, — деді Жылпың 

Құлқынға қарап, — 
Склад қазір 

жабық тұр еді, 
Болса да құрғақ, 

тəтті бір шарап, 
Сіміріп алсақ 

қайтеді тегі. 
— Қарсылық оған 

етпеймін, шырақ. 
— Ендеше, міне, 

«Мадера» тəтті. 
— Мас болып қалып 

жүрмейік бірақ, 
— Құлкем-ау, оған 

болдық қой əккі. 
Директор, кілтші 

сырласып бірге, 
Сілтеді шарап 

болғанша күпті. 
Отырып ұзақ 

сол айлы түнде, 
Кеңседен таңның 

алдында шықты. 
— Мінеки, Құлке, 

таң лебіз берді, 
Қорықпассыз, сірə, 

үй арасына. 
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Тынығыңыз сіз 
ұйықтап енді, 

Келерсіз кешке 
қонағасыға, — 

Деді де, Жылпың 
жылп етіп кіріп, 

Склад ішін 
шықты бір шарлап. 

Миықтан ғана 
мырс етіп күліп: 

— Өзім ғой, — дейді — 
шын майлы бармақ. 

Директор Құлқын 
он кілем алды. 

Машинаның да 
жымқырды төртін. 

Сақтайды ол мені 
сондықтан мəңгі, 

Жайлаймын өзім 
енді емін-еркін. 

Сатушы мен 
кассирге берер, 

Мың сомдық кілем 
менікі болсын. 

Бесжүздік кілем 
берсем де сенер, 

Сонымен мұның 
орыны толсын... 

Складқа келген 
жиырма бес кілем, 

Он іс машина 
осылай кетті. 

Адам жоқ оны 
дейтұғын білем, 

Өйткені үлкен 
өңештен өтті. 

 
Мақсұттың «Қарқылдаған Қарғабаев» атты фельетоны [1; 84, 85] совхоз бастығы Қарғабаев де-

генді аяусыз əшкерелейді: 
 
Тілегі сəтпен дөп келіп, 
Қарғабаев бастықтың, 
Өткен жаз жаңбыр көп болып, 
Астында қалды астықтың. 
Еңбекші қауым қуанып, 
«Бастықты нағыз тапты ақыр» 
Келген күн Қызыл ту алып, 
Жасады оны қақпақыл. 
Совхозда сол жыл шөпте мол, 
Қаптаған мая төскейді. 
Сүрлемге толды көп-көп ор, 
Мал мұртын балта кеспейді. 
Айтылар достық тілегі, 
Телефон даусы саңқылдап. 
— Жарайды, — деп күледі, 
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Қарғабаев қарқылдап. 
Басылды жауып үш күн қар, 
Аңызға адам шыққан жоқ. 
Төгілер кезі күштің бар, 
Бар десе, пəнде ұққан жоқ. 
«Таңсық па қар да бір жауған, 
Төксін де тағы бір мықтап. 
Сұраса мəлімет күнде аудан, 
Жатыр деп ойлар кімді ықтап». 
Жылжыды жаяу бұрқасын, 
Жаумады енді қар мықтап. 
Аңызда қайтсін қырқасын, 
Сырмалар қалды жарды ықтап. 
Тастады тоң да іргені, 
Жылғаға кетті сарқырап. 
Қарғабай ұлы күлмеді, 
Қарғалар күлді қарқылдап. 
 

Мақсұттың өткір қаламы, көркем тілі аяққа оралғандардан жол тазартуға осылай көмектесті. 
Ол сықақ өлеңдері мен фельетондарында көлеңке жамылғандардың талайын жарыққа сүйреп 

шығарып: «Уа, жұртшылық, қараңдар. Мұндайлар бар ма араңда? Тезге салып түзелсін жалқау, жыл-
пос, өтірікші, өсекші, бюрократ, надандар!» — деп жар салды. 

Мақсұт Байсейітов өзін импровизатор ақын ретінде де көрсете білді. Ол бірнеше рет ақындар 
айтысына қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Оның қарағандылық ақындар: К.Ермекбаев, 
О.Аймағамбетов, Б.Мұстафиндермен айтысы өз дəуіріндегі өнер сайысының озық үлгілерінің бірі-
не саналды. 

Мақсұт Байсейітов — бірнеше шағын пьесалар мен көптеген репертуарлық материалдардың, 
сондай-ақ Қарағанды еңбекшілерінің өмірі мен еңбегінен алынып жазылған көркем очерктер мен 
проблемалық мақалалардың авторы. М.Байсейітов көркем аударма ісімен де айналысты. Ол көптеген 
орыс, украин, татар, өзбек, қарақалпақ, молдаван ақындарының өлеңдерін қазақ тілдеріне аударуға 
қатысқан. 

Түйін 

Мақсұт Байсейітов! 
Біршоғыр ақындар тобының бірегейі, телегейі еді! Төрт құбыланы түгел жырлады. Шабыт əлемі-

нің сөзін сүзді, жырын түзді! Замана ноқтасына алтын басын тоспаған ол өзінің балғын шақтан бақы-
тына балап, бар ғұмырын арнаған өлең өлкесіне жанын пида етер қалыпта үнемі үздігіп күн кешті. Өз 
ертегісінің арнаулы арқауынан ауытқуды қаперіне де алған жоқ. 

Мақсұт жырларының басты қасиеттеріне тоқтала кетсек, мынадай қорытындыға келеміз: 
1. Ұлы ағылшын ақыны Байронның мерт болған батырға арнап: «Сен қаза таптың, бірақ сенің 

қаның жерде емес, біздің бойымызда ағып жатыр» деп айтқан сөздерін, Мақсұттың рухына да бағыш-
тауға əбден болады. Өйткені Мақсұт Ыбырайұлын қара жердің қойнына тапсырғанымызға ұзақ жыл-
дар өтсе де, оның рухы мен сағыныштан жаратылған жырлары бізбен бірге жасап келеді. Əрине, 
ақынның дүниеден ерте кеткені өкінішті-ақ! Алайда сағыныш құдіретінің қандай болатынын адам-
дардың бəріне сездірту үшін, ол дəл осылай жасындай жарқ ете қалып, дүниеден өте шығуы тиіс бо-
латын. Ол сол өзі армандаған сағынышының биігінде өлді. Мақсұттың өлеңдерін оқыған сайын алыс-
тан қол бұлғап шақырғанымен, ешкім таба алмай жүрген, ақынның жүрегіндей кең, əрі таза бір жұм-
бақ əлемге кетіп қалғымыз келеді. Ол жұмбақ əлемнің аты — Сағыныш. 

2. Мақсұттың өлеңдерін оқу үстінде біз жаңа оралым, тың тіркестермен қатар, ерекше лирика-
лық күй кештірер сезімталдықты, психологиялық иірімдерді, ассоциацияны айқын аңдаймыз. 

3. Лирикаға шежіре-тарихты, тұлғаларды, ерекше оқиғаларды сыналау арқылы поэзияның интел-
лектуалдығын арттыру, ұлттық реңк, бояу нақыштарын молайту, патриоттық пафос дарыту, аз сөзге 
көп мағына сыйғызу — Мақсұт жырларының ерекше қасиеттері деуге болады. 

4. Ақынның тіршіліктің тəттілігін сездіріп, сұлулыққа сұқтандырып, сүйіспеншілікке сүйсінді-
ріп, имандылыққа иландырып, жамандықтан жирендіріп, қайғыға қамықтырып, қуанышқа құлшын-
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дырып, табиғатқа табындырып — қысқасы, өмір-тіршіліктің барша құбылыстарына көзқарасыңды қа-
лыптастырып, ой-парасатыңды өрістетіп, өресін биіктетіп жіберетіндей құдірет-күші бар, жүрекпен 
жазылған жырлары рухани қазынамызға қосылған сүбелі сыбаға, баға жетпес сый деп бағалауымыз 
орынды сияқты. 

Сөз жоқ, Мақсұт ақын туған халқымен бірге жасайды. Алайда өлең азабын арқалап өткен ақжү-
рек ақын арманына жетті дей аламыз ба? Белгісіз. Өйткені оның елін сүйген жүрегінде айтылмаған 
ақиқат, батпандай базына, сарқылмас қазына кетті. Дегенмен, періште пейіл, ақ самал ақынның ама-
нат-жырын алданыш еткен қазақ елі, Арқа жұрты əрдайым Мақсұттың өзімен қауышқандай мауқын 
басады. Олай болса, ақиық ақынның əрбір мерейтойы аталмай өтуі мүмкін емес. 

Мақсұт Ыбырайұлы Байсейітов халқының мақтан тұтар ақыны болып мəңгі жасасын демекпіз! 
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Слово о творчестве поэта Максута Байсеитова (к 85-летию поэта) 

Статья посвящается жизни и творчеству видного поэта XX в. Максута Байсеитова. Дается обобщаю-
щая оценка произведениям творца, воспевшего прежде всего индустриальные успехи Центрального 
Казахстана. Анализируются поэмы и баллады поэта, написанные им на злободневные темы. Внимание 
уделяется его сатирическим произведениям, в которых он остро высмеивает различные человеческие 
пороки. Описывается нелегкий жизненный путь поэта, приведший к преждевременной смерти. Автор 
делает вывод, что многогранный талант поэта еще оценен не полностью, и тем не менее его замеча-
тельные стихи, поэмы, баллады, сатирические произведения будут постоянно жить в сердцах истин-
ных поклонников отечественной поэзии. 

Maksuta Bajseitova is devoted to life and creativity of the visible poet of the XX-th century. The generalizing 
estimation is given to its products as the creator who has sung first of all of industrial successes of the Central 
Kazakhstan. Poems and the ballads of the poet written by it on topics of the day are analyzed. The attention is 
given to its satirical products in which it sharply derides various human defects. The hard course of life of the 
poet which has led to its premature death is described. The conclusion that the many-sided talent of the poet 
is still estimated short and nevertheless its remarkable verses, poems, ballads becomes, satirical products will 
constantly live in the hearts of true admirers of domestic poetry. 
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Орыс əдебиетіндегі əңгіме жанры 

Мақалада орыс əдебиетіндегі əңгіме жанрының қалыптасу, даму жəне зерттелу мəселелері 
əдебиеттанушылардың сараптамалық еңбектері негізінде қарастырылып, жаңаша көзқарас 
тұрғысында зерделенді. Əңгіме жанрының даму заңдылықтары мен жанрлық ерекшеліктері, оқиғаны 
баяндау тəсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі жан-жақты баяндалды. 60–90-
жылдардағы əдеби жанр мəселелерін зерттеудегі бағыттардың өзгеруі құбылысының əдебиеттанудағы 
жаңа бір ғылыми əдістерді іздеуге мүмкіндік беру жағдайларын туғызып отырғандығы нақты 
мысалдармен дəлелденді.  

Кілтті сөздер: ХХ ғасыр, орыс əдебиеті, əңгіме жанры, шағын жанрдың дамуы, əңгіме жанрының 
теориясы, жанр категориясы, тарихи категория, көркем-публицистика, көркем шығарма жанры, 
көркемдік шеберлік, əңгімеші, ауыз əдебиетіндегі дəстүрлі жанр. 

 
ХХ ғасырда орыс əдебиеті ерекше қарқынды дамыды. Əсіресе ХХ ғасырдың 50-жылдары əңгіме 

жанрының ерекше дамуымен қатар, сол шағын жанрдың дамуының заңдылықтары да өзекті мəселеге 
айналды. 60–70-жылдары əдебиеттанушылар осы мəселені шешуге бет бұрды. Алайда əңгіме жанры-
ның теориясы, оның өзіне қарағанда, бірді-екілі арнайы сыни мақалалар болғаны болмаса, əлдеқайда 
кенже қалып жатқанын атап өткен жөн. Шағын жанрды зерттеуде Т.Заморий, А.Нинова, М.Роменец 
сияқты ғалымдардың еңбектерін айтуға болады. 

Жанр мəселесі туралы сөз болғанда алдымен академик Д.С.Лихачевтің «жанр категориясы — та-
рихи категория, жиырмасыншы ғасырдың соңғы он жылдығында көптеген жанрлар, соның ішінде 
шағын жанрлар қарқынды трансформацияға, түр өзгешелікке, дамуға ұшырады», — деген пікіріне ба-
са назар аударған дұрыс [1]. 

Осы кезеңдегі көркем-публицистика, көркем шығарма жанрында бедерлі өзгерістер болды. Мұн-
дай шығармалар жанрлық жағынан да қандай да бір рухани күшке, идеялық ізденістерге тап болды. 
Бұл ізденістер əсіресе орыс əдебиетінде ерекше байқалды. 

Əңгіме — əдебиетте оқиғаны қарасөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма жанры. Əңгіменің 
жанрлық ерекшеліктері оқиғаны баяндау тəсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік 
жүйесі арқылы айқындалады. Əңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйытқысын құ-
райтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры, 
аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Мұнда бір айтылған жайларға қайта оралуға, тəтпіштеп 
баяндауға, ұзақ суреттеуге орын жоқ. Əңгіме жанры аз сурет арқылы көп жайды аңғарта білетін ай-
рықша көркемдік шеберлікті талап етеді. Оқиға көбіне бірінші жақтан баяндалып, əңгімешінің оқиға-
ға тікелей қатыстылығын көрсетеді. И.С.Тургеневтің И.Буниннің, Л.Андреевтің, А.Куприннің, В.Ко-
роленко мен М.Горькийдің əңгімелері — орыс əдебиетіндегі осы жанрда жазылған үздік шығармалар. 
Қазіргі əңгіменің бастаулары халық ауыз əдебиетінде жатыр. Сонау көне заманнан-ақ халық өзінің 
тұрмыс-салты, күнделікті тіршілігі жайлы ауызша əңгімелер туғызып отырған. Мұндай əңгімелер бір 
рет қана айтылып қоймай, əр жерде, жиын болған кезде айтылған да, ондағы оқиға бірте-бірте тұрақ-
ты сюжетке айналған. Сөйтіп, ауыз əдебиетіндегі дəстүрлі жанрға айналған. Жеке адамның басынан 
өткен оқиға ретінде айтылатын мұндай əңгімелерді халықаралық фольклортануда меморат деп атай-
ды. 

С.Ворониннің пікірінше, «əңгімелеушілерді (авторды) адамның рухани өміріндегі ой мен білімі, 
қайталанбас тілдік байлығы, əңгімені жасаудағы қабілеті ортақтастырады» [2]. Шағын жанрлар тура-
лы Ю.Бондарев: «Қысқа жанр — қиын жанр», — деген пікірді алға тартады. 

Əңгіме жанрын зерттеудің тарихы қазіргі таңдағы зерттеушілердің қызығушылығын тудыруда. 
Себебі əңгіме жанры туралы мəселені зерттеушілердің бірнеше буыны сөз етіп, ұтымды қорытынды 
жасады. Шағын жанрды зерттеудің əр кезеңінің əдебиеттану ғылымы мен жанр деңгейіне сəйкес өзін-
дік əдіснамасы қалыптасты. 

В.Белинский, А.Григорьев, С.Венгеровтан кейін шағын жанрдың өзіндік ерекшелігі туралы 
анықтаманы 20–30-жылдардағы М.Петровский, Б.Эйхенбаум, В.Шкловский жəне өзге ғалымдардың 
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еңбектерінен табуға болады. Зерттеудің материалы ретінде еуропалық классикалық əңгіме мен клас-
сикалық новелла қызмет етті. 

1934 жылы «Знамя» журналының бастамасымен шағын жанрдың түрлері əңгіме мен новеллаға 
арналған кеңес өтті. Осы кеңестің қатысушылары əңгіме жанрмен қатар новелла жанры туралы анық-
тама беруге талпынды. Осы кезеңде Б.Бегактың, И.Виноградовтың, И.Эвентовтың ғылыми мақалала-
ры М.Зощенконың, Вс.Ивановтың, И.Бабеляның шығармашылықтары туралы сөз болған сыни мақа-
лалармен жалғасып жатқан болатын. 

Мысалы, И.Виноградовтың «Новелланың теориясы туралы» атты мақаласы эпикалық баяндау-
дағы əңгімелеушінің сөзі сияқты жеке мəселелерді қарастырды. Виноградовтың пікірінше, əңгімелеу-
шінің сөзі əңгімеге қосымша мəн мен баяндауға лиризмдік мəн үстейді. Бұл қадам əңгіме жанрының 
теориясын зерттеудің алғашқы кезеңімен салыстырғанда, жалпы шағын жанрдың таза формаларының 
мəселелеріне қызығушылықты арттырды (мысалы, М.Петровский мен В.Шкловский). 

50-жылдардың орта шені əңгіме жанрының нағыз гүлденген кезеңі еді. 1953 жылы «Звезда» жур-
налында əңгіме жанры туралы бірнеше мақала жарияланды (А.Соскина «Возможности жанра» 
(«Жанрдың мүмкіндігі»), Л.Гладковский «Советский рассказ» («Кеңес əңгімесі»)). Мақалаларда 
А.Тарасенковтың, А.Ниновтың, А.Эльяшевичтің жəне т.б əңгімелері сөз етіледі. Шығармашылық ла-
бораториялармен С.Антонов, В.Лукашевич, В.Полевой, Ю.Нагибиндер ой бөліседі. Сондай-ақ «Лите-
ратурная Россия» (1964) жəне «Литературная газета» (1972, 1989) беттерінде де əңгіме жанры туралы 
бірқыдыру мақалалар жарияланды. Сыншылар, зерттеушілер, жазушылар əңгіме жанрының дамуын-
дағы жаңа үрдістер мен əңгіменің құрылымы мен кейіпкерлер жүйесіндегі жаңа өзгерістерді ерекше 
бағалай білді. Кейіпкердің бойындағы характердің берілу сипатымен қатар, характердің берілу қағи-
далары, қазіргі əңгімедегі лиризм мен оның философиялық астарды да сөз етілді. 

60-жылдардағы əңгіме жанры туралы сыни жəне зерттеу жұмыстардан жанрды зерттеу мəселе-
сіндегі бағыттар мен əдіснаманың біршама өзгергендігі байқалады. Шағын жанрды зерттеудегі тео-
риялық жəне сыни еңбектерде Э.Шубиннің, А.Ниновтың, А.Огневтің, Т.Заморийдің, В.Чепиногиннің 
үлестері ерекше. Олар өздеріне дейінгі барлық тəжірибені жинақтап, шағын жанрдың дамуының өзге 
де үрдістерін анықтайды. Зерттеуші Э.Шубин шағын жанрдың дамуын əдеби үрдістегі орнын анық-
тай отырып, əңгіме жанрының жанрлық мүмкіндіктерін қарастырады [3]. В.Чепиногин əңгіменің да-
муын сыни реализмнің дамуымен сабақтастырады. А.Нинов өз кезегінде əңгіме жанрының дамуының 
ерекшеліктерін соғыстан кейінгі жылдар мен 60–70-жылдардағы əдеби үрдіспен салыстырады. 

60–90-жылдардағы əдеби жанр мəселелерін зерттеудегі бағыттардың өзгеруі əдебиеттанудағы 
жаңа бір ғылыми əдістерді іздеуге мүмкіндік берді. Осы бағыттағы өзгерістер жанрдың өзгешелігі 
мен əдебиеттанушылық зерттеулердің əдіснамасының жетілуімен ерекшеленді. Өткен кемшіліктерге 
бой алдырмас үшін жанрды көркем шығарманың мазмұндық-құрылымдық бөлігі ретінде қарастыру 
«Əдебиет теориясының» екініші томының бағыттарын анықтады. 

В.А.Богдановтың, Г.Н.Поспеловтың, Л.В.Чернецтің, А.Я.Эсалнектің жұмыстарында жанр бірін-
ші кезекте «тұрақты жəне сонымен бірге көркем шығарманың мазмұнын қайталап отыратын фактор» 
ретінде қарастыралды. А.Я.Эсалнектің пікірінше, шығарманың жанрлық түрлері құрылымдық негіз 
емес, керісінше, мазмұндық сипаттағы шартты болып келеді. Жанрлық мазмұн характер берудегі не-
месе түсіндіругеі нақты бір аспекті болып табылады. 

Жоғарыда келтірілген тұжырымдар жанрдың табиғатына деген қалыптасқан пікірлерді өзгертіп, 
жанрға «формалды белгілердің тұтас бірлігі» деген анықтама беріп, жанрды əрбір ұлттық əдебиет пен 
əрбір əдеби ағымдағы өзіндік тарихи-нақты өзгеше «типологиялық» құбылыс ретінде қарауға мүмкін-
дік берді. 

Орыс əдебиетінде əңгіме жанры буржуазиялық ағым мен буржуазиялық стильде қалыптасып, 
И.С.Тургеневтің «Аңшының жазбаларынан» бастау алып, Н.Лесков, Г.Успенский, А.Чехов, И.Бунин, 
Л.Андреев, А.Куприн шығармашалықтарында дəстүрлі жалғасын тауып жатты. Орыс əңгімесінің ұлт-
тық типі көркем туынды иелерінің күшімен өңделіп, толығып отырды. Орыс əңгімесіндегі дəстүр 
жалғастығы терең ұлттық сипатқа, оның тілі мен характеріне, таным-түйсігіне ие. 

ХІХ–ХХ ғасырлар тоғысында А.Чеховтың «терең психологиялық əңгімелері», Л.Толстойдың 
«ұлттық» əңгімелері, Ф.Сологубтың «мистикалық-символикалық» əңгімелері, М.Горькийдің «терең 
əлеуметтік реалистік əңгімелері» деген орыс əңгімесінің стильдік доминанттары қалыптасты. 

1940-жылдардың аяғында орыс əдебиетінде əңгіме қысқа повесть жəне «физилогиялық очерк-
пен» салыстырғанда ерекше жанр ретінде танылды. 
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Ал шағын жанрдың өркендей түсуі 1953 жылдан басталды. Сол жылдары Ю.Нагибиннің «Қыс-
қы емен», «Комаров» сынды үздік əңгімелері жарияланды. 1956 жылы Ю.Казаковтың шығармашы-
лығы да жандана түсті. 

60–90-жылдары тарихи жəне көркем жанрда қалам тартқан белгілі жазушылар шағын жанрларда 
циклдық əңгімелер жаза бастады. Бұл қатарда В.Солоухиннің «Алақандағы тастар», В.Астафьевтың 
«Затея», А.Солженициннің «Крохотки», Ф.Абрамовтың «Трава-мурава», Ю.Бондаревтің «Мгнове-
ния», В.Крупиннің «Бидай» əңгімелерін атауға болады. 

Осы жылдары шағын прозаның дамуына үлкен үлес қосқан В.Шукшин шығармашылығын ерек-
ше атап өтуге болады. Шукшиннiң артына қалдырған мұрасы — оның осы əңгімелері. Он бес жыл 
(1958–1974) барысында жазылған жүз жиырма əңгiме — шеберлiк тұрғысынан əр қилы, бiр-бiрiне ұқ-
самайтын дүниелер. Бiрақ осы шығармаларды оқып шыққанда, «совет əңгiмесi» деп аталатын шы-
тырман қиын жанрды шебер меңгерген азғантай жазушының бiрi Шукшин екенiне көз жеткіземіз. 

Деревня жайында жазудың қиындығы неде? Мұндағы басты қиындық, этнография мен көркем-
дiктi шатастырып алудың оңайлығында жатыр. Бұдан Аксаков пен Эртель де, Решетников, Королен-
ко, Лесков, тiптi, ұлы Тургеневтiң өзi қашып құтыла алмаған. Бұл орыс интеллигенциясы халықтың 
мұң-мұқтажын ендi ғана айта бастаған, профессионал əдебиет деревняға ендi ғана бет бұра бастаған 
кез. Алайда тақырып жаңа, бейнелеудiң үлгiсi жоқ. Үнемi ашаршылық пен күйзелiстегi деревняның 
сүреңсiз өмiрiн «қызғылықты» етiп суреттеудiң өзi — күпiрлiк едi. Сондықтан орыстың жазушылары 
деревня туралы жазғанда, көргенiмен ғана шектеліп отырды. 

Шукшин өзiнiң шығармашылығында А.Чеховтың əңгiме үлгiсiн ұстанғаны байқалады. А.Чехов 
кемелiне келтiрген бейнелеудiң бiр принципi — адамның iс-əрекетiн, iшкi дүниесiн əлдебiр қоғамдық 
құбылыстың зардабы ретiнде, яғни адамды болмыстың проекциясы ретiнде көрсету. 

А.Чеховтың прозасына бiр соғып өтпейiнше, Шукшин əңгiмесiнiң сырына жету қиын. Осы жер-
де мысал ретiнде А.Чеховтың «Қаскүнем» («Злоумышленник») əңгiмесiн атауға болады. Əңгiме тер-
геушi мен шойын жолдың бұрандаларын ағытып жүрiп ұсталып қалған деревняның мұжығы екеуiнiң 
арасында өтiп жатыр. «Бұранданы неге ағыттың?» деген сұраққа, мұжық өзiнiң балық аулайтынын 
айтады, балықтың түрлi тұқымдары болатындығын, кейбiр балықтар судың бет жағында жүрсе, кей-
бiр тұқымдар судың түбiнде өмiр сүретiнiн айтады. Тергеушi бұранда ағытылса, шойын жолдың екi 
жаққа ашылып, пойыздың апатқа ұшырайтынын айтып, мұжықтан «бұранданы неге ағыттың?» деп 
қайтадан сұрайды. Мұжық судың түбiнде өмiр сүретiн балыққа қармақтың жетпейтiнiн, қармақты те-
реңге батыру үшiн шойын жолдың ортасы тесiк бұрандасы керек екенiн айтады. Тергеушi темiр жол 
апатын айтып, сұрағын қайталайды. Мұжық қайтадан балық тұқымдары туралы айтады. Тергеушi əң-
гiменiң аяғына дейiн пойыздың жолдан тайып апат болатынын, адамдардың мерт болатынын ұғын-
дыра алмай қор болады. Мұжық өзiнiң балығын ғана бiледi. Маңайында басқа адамдар, өзiндей адам-
дар бар екендiгiнде, ол адамдардың бұл жасаған қаскүнемдiктен өлiмге ұшырауы мүмкiн екендiгiнде, 
қоғамда адамдар бiр-бiрiне көмектесiп қана өмiр сүре алатындығында оның шаруасы жоқ. Екi-ақ бет-
тiк теңдессiз əңгiмеден адамды адамдықтан айырып, айуанның деңгейiне түсiрген Ресей империясы-
ның бүкiл болмыс-бiтiмi сайрап көрiнiп тұрады. 

Қорыта келгенде, орыс прозасын сөз еткенде, жанрлық өзгешеліктерге қарамастан, шағын 
жанрлардағы авторлар өз туындыларында рухани бастауды сақтауды ниет еткені жəне рухани-идея-
лық ізденісте болғандықтары ерекше байқалады. 
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Жанр рассказа в русской литературе 

В статье показано формирование жанра рассказа в русской литературе, представлены новые аспекты в 
изучении этого жанра на основании сравнительного анализа исследований разных авторов, 
посвященных этой теме. Автором рассмотрены с различных точек зрения особенности композицион-
ной организации, сюжета, анализируются используемые в тексте средства выразительности, которые 
определяют жанровые особенности рассказа. Комплексный анализ рассказов 60–90 годов позволяет 
увидеть новые аспекты и направления в исследовании жанровых особенностей рассказа. 

There is in the article considered formation of a genre of the story in the Russian literature, and also there are 
presented new aspects in studying of this genre on the basis of the comparative analysis of researches of the 
different authors devoted to this theme. In the article also are considered from the various points of view fea-
tures of the composite organization, a plot, from the point of view of means of expressiveness used in the text 
which define genre features of the story. The complex analysis of stories of 60–90-th allows to see new as-
pects and directions in research of genre features of the story. 
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Поэтика повести «Возвращение учителя» А.Алимжанова 
По страницам критических статей Н.Ровенского 

Н. Ровенский талантливо и всесторонне анализирует произведения А. Алимжанова, творчество кото-
рого ценил особенно высоко. Анализируя повесть «Возвращение учителя» А. Алимжанова, Н. Ровен-
ский подчеркивает мастерство ее автора в описании далекой эпохи и раскрытии образов героев. Кри-
тик раскрывает путь исканий Фараби, проблемы нравственного выбора, эволюцию главного героя и 
особенности стиля. 

Ключевые слова: образ, нравственный выбор, эволюция главного героя, литературная критика, стиль, 
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публицистика, легенда. 

 
Литературная критика играет важную роль в духовной культуре и общественной жизни Казах-

стана. Мастерство и талант — важные условия творчества. Н.Ровенский выступал против благопо-
лучных творческих портретов, добродушных рассуждений о мастерстве, к которому он в своих тру-
дах предъявлял высокие требования, он старался быть одним из творцов современного искусства Ка-
захстана. «Талант критика проявляется прежде всего в сфере суждения и оценки. Если художник раз-
вивает свою мысль посредством изображения, то критик оперирует образами, уже созданными ху-
дожником, и сопоставляет их с правдой жизни... Критик оценивает духовное содержание труда ху-
дожника, его понимание закономерностей жизненного процесса, раскрытого в столкновении индиви-
дуальных судеб героев произведения. Критик формулирует основные идеи, которыми живет или 
должно жить искусство, и тем самым активно воздействует на развитие литературы в целом, являясь 
одним из ее сотворцов» [1; 172]. 

Н.Ровенский-критик довольно-таки активно воздействовал своими трудами на развитие литера-
туры Казахстана, большое значение всегда придавал вопросам стиля, поэтики художественных про-
изведений и мастерству писателя. 

Русская и казахская литература, а также литературные связи были постоянно в центре его вни-
мания и изучения. Н.Ровенский был редактором монографических изданий ведущих казахских по-
этов, писателей, литературоведов М.Базарбаева, Р.Нургали, А.Алимжанова, О.Сулейменова и других. 
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Особо следует подчеркнуть значительный вклад литературного критика в раскрытие художественно-
го своеобразия и пропаганды казахской литературы среди читателей Союза, в развитие евразийских 
идей исторически закономерного и плодотворного культурного сотрудничества Востока и Запада на 
казахстанской земле. 

Н.Ровенский перевел с казахского ряд произведений Б.Майлина, С.Муканова, У.Канахина, книги 
Р.Нургали, А.Байтанаева и др. Эта работа требовала напряжения духовных сил, знания материала, 
проникновения в национальный характер и образ жизни. Более того, творческий облик русского кри-
тика Казахстана сформировался во взаимодействии с казахской литературой. Он заинтересованно, 
доброжелательно и требовательно относился к казахским, русским, уйгурским и корейским писате-
лям республики. Новизну и национальную красочность поэзии отмечал особо. 

Высоко ценил критик художественное мастерство А.Алимжанова. Анализируя повесть «Воз-
вращение учителя», он подчеркивает мастерство автора в описании далекой эпохи, знакомой лишь 
специалистам, — X век, восточное средневековье: «А.Алимжанов бережно снимает с прошлого пеле-
ну времени и вводит в литературу новый, необычайно яркий материал» [2; 67]. Н.Ровенский больше 
склоняется к тому, что это роман, а не повесть, место действия которого города Центральной Азии и 
Ближнего Востока, который сочленяет три материка — Азию, Африку и Европу. Очень важно, что 
именно здесь «сложились древнейшие цивилизации, здесь широко выразился важнейший фактор 
прогресса — обмен информацией (знаниями, идеями, культурой), отбор и накопление ее». В этом 
интеллектуальном климате творил великий кипчак Абу-Наср Фараби. 

Говоря о стиле романа, Н.Ровенский находит точное сравнение: роман пронизан ощущением по-
стоянной тревоги и опасности, зыбкости и иллюзорности человеческого счастья. Над бездной и суе-
той кровавых политических страстей А.Алимжанов поднимает величественную фигуру Фараби. 
Путь, избранный автором для его изображения, критик считает единственно приемлемым и плодо-
творным: «Перед нами не отъединенный от жизни жрец науки, не безразличный странник, взираю-
щий на мир с высоты холодных категорий перипатетической логики. Он глубоко укоренен в своем 
жестоком времени, он героически ищет истину, потому что видит вопиющую несправедливость до-
рогого ему бытия. Судьба обрушила на него весь запас радостей и испытаний, полагавшихся интел-
лигенту того времени. Он знал милости, но чаще жестокости владык, он любил дочь наместника ха-
лифа и беседовал с выдающимися учеными и поэтами, он скрывался от преследований в каменистой 
степи, в черной низкой палатке бедуина и бросался со словами примирения в самое пекло схваток 
религиозных фанатиков, он создал книгу о Добродетельном городе и мечтал о справедливости вместе 
с «Братьями чистоты» и карматами. Он прошел через многие трагические события, был свидетелем 
ослепления его друга, великого поэта Рудаки, но не потерял высокого человеческого достоинства и 
мог сурово осадить надменного и полновластного султана» [2; 70]. 

Автор следует за своим героем «с почтительным тактом», передает самые тонкие его душевные 
состояния, печальные воспоминания о навсегда потерянной кипчакской родине. Это один из мотивов 
повествования. Второй заключается в воссоздании внутренней духовной жизни философа и наиболее 
значительных фактов его биографии: скитания в поисках истины, столкновения с властью во дворцах 
и темницах, любовь, встречи с карматами и т.д. 

Критик солидарен с казахским писателем в том, что поиски истины и справедливости всегда бу-
дут увлекать читателей, в какие бы времена они не происходили. Истину и справедливость в лучших 
образцах литературы искали и критики-демократы В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Черны-
шевский, Д.И.Писарев. Истину и справедливость выше всего ценил их последователь — критик вто-
рой половины XX в. Н.Ровенский. А.Алимжанову же для подобных поисков в воспроизведенных им 
событиях тысячелетней давности требовались огромные знания и творческая дерзость. 

Поиски истины для героя А.Алимжанова сопровождаются глубокими страданиями и душевными 
кризисами. Он пытается ответить на самый главный для себя вопрос: «Как жить в этом зыбком и 
жестоком мире?». Вопрос Н.Ровенским сформулирован точно, он проник в замысел А.Алимжанова. 
Писатель предлагает герою несколько решений: уйти под защиту палачей и сластолюбцев султана 
Саифа ат-Даулы и подобных ему или остаться одиноким, как слабый шаткий челнок в царстве лжи, 
коварства и зла, наивно полагая, что свободен. Есть вероятность жизненного выбора. Но ни первый, 
ни второй путь неприемлемы для главного героя. «Скорее всего, — пишет Н.Ровенский, — были пра-
вы великие математики «Аль-Хорезми и аль-Даухари, использовавшие богатство и силу халифов для 
распространения и утверждения своих мудрых идей. Они знали, что служат не халифу, а времени и 
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людям. Греки не зря придумали Прометея и обожествили его» [2; 71]. Нет силы, которая смогла бы 
остановить полет мысли. 

Поэтому Фараби у А.Алимжанова — «ищущий, страдающий, протестующий, живой, не лик, а 
личность, подвижник, провозгласивший торжество разума и мысли в эпоху, когда люди жили «без 
понятья о праве, о боге, как в тюремной ночи без свечи» [2; 72]. Творчеству А.Алимжанова 
Н.Ровенский посвятил не одну статью, но именно в этой, с броским названием «Осуществленная дер-
зость» он образно и лаконично, без пространных комментариев и отступлений, говорит о самом глав-
ном — о пути исканий главного героя произведения, занявшего заметное место в творческом насле-
дии казахского писателя. 

Жанр романа (но не повести) определен критиком как интеллектуальный, причем в лучшем 
смысле слова, «ибо не может быть иным произведение, герой которого приходит к единственно вер-
ному выводу о том, что «ни добро, ни разум сами не могут защитить себя от зла. Не бывает абстракт-
ного разума, абстрактного добра, абстрактной любви. У них должны быть крепкие щиты и острые 
копья... Добро и разум должны уметь защищать себя!» [2; 72]. Н.Ровенский приводит цитату 
Р.Роллана о том, что «нравственный закон един для всех нас и на все времена» и подчеркивает, как 
точно «стыкует» ценности прошлого с современностью А.Алимжанов, отчего роман приобретает ак-
туальное значение. 

От эволюции образа главного героя, проблем нравственного выбора, движения сюжета и жанра 
анализируемого произведения критик переходит к вопросам стиля. Всем его статьям присуща строй-
ная композиционная выверенность. Стиль точно отвечает материалу и нравственному пафосу романа. 
Нет житейских, бытовых речений, высокий слог лишь изредка переходит в риторику и выспренность. 
Критик, при всем уважении к автору, все же считает своим долгом пройтись по тем местам (особенно 
в главе «Сон в Халебе»), где встречаются отдельные не преодоленные до конца красивости: «вдыхая 
утреннюю свежесть, погружался в раздумье», «вечно томящее и вечно сладостное чувство» и др. 
В целом же слог романа восходит к «Шахнамэ» и «Тысячи и одной ночи». Так высоко оценивает 
стиль «Возвращения Учителя» А.Алимжанова Н.Ровенский. 

Еще одну особенность обнаруживает критик. Это сочетание беллетризма и научной публици-
стики: «Возможно, очерки о Пальмире, послужившей странствующему философу моделью для Доб-
родетельного города, или об Отраре, городе самодовольной и тупой силы, поставщике наемников и 
палачей для всего Ближнего Востока, и не вписываются в систему видения и мышления Фараби. Но 
исторические эти пейзажи имеют, — по мнению Н.Ровенского, — самостоятельное значение и не 
противоречат общей атмосфере повествования». 

Далее в статье отмечено стилевое многообразие произведения: «Страницы сосредоточенных, на-
сыщенных страстным исканием социальной и нравственной истины раздумий, беседы ученых, поэтов 
и каллиграфов сменяются звенящими от напряжения сюжетными спиралями, когда герой входит в 
непосредственное и смертельное соприкосновение с тиранией, скажем, в бухарской темнице во время 
очередного переворота или на встрече поэтов и ученых во дворце повелителя северной Сирии Саифа 
ат-Даулы». Автор статьи резюмирует, что «поведение героев... овеяно жертвенностью, романтикой и 
риском». Что стоит за этим? 

Последний абзац статьи «Осуществленная дерзость» дает ответ на самый важный вопрос. В этом 
ответе — ключ к пониманию всего творчества казахского прозаика А.Алимжанова, которого критик 
считал талантливым и многоопытным пахарем на ниве современной и особенно исторической прозы. 
Огромная исследовательская работа, живой интерес писателя к утраченным подробностям прошлого, 
личные впечатления во время поездок в арабские страны лежат в основе многих его произведений. 
Эту исследовательскую работу писательского ума высоко ценил русский критик Казахстана. 

Когда Н.Ровенский пишет о своем друге и единомышленнике А.Алимжанове, стиль его статей 
становится образцовым. Широк круг интересов А.Алимжанова: современность, национально-
освободительная борьба, кровавые драмы Востока X–XIV вв., борьба казахского народа с иноземны-
ми захватчиками в XVIII в. 

Исторический материал следующего романа казахского писателя — «Гонец» критик определяет 
как обширный, пестрый, противоречивый. Поэтому нужна была твердая, опытная рука, чтобы орга-
низовать его, направить в русло определенной концепции. Писателю удалось выстроить четкое и 
свободное повествование, в котором естественно сочетаются картины народных бедствий и личные 
судьбы, батальные сцены и авторские отступления. В романе наличествует единое лирико-
романтическое поле, которое значительно усиливает увлекательность чтения. 
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Критик отмечает также новизну исторического материала, ярко выраженное национальное свое-
образие. В романе передан образ мыслей казаха, быт народа, обрядовость и ритуальность трапезы и 
похорон, беседы стариков и клятвы джигитов. Включены восточные легенды о коварной, эгоистич-
ной цейлонской царице Ануле и принесшей себя в жертву ради народного благополучия принцессе 
Раджастана Чамелиране. Роман насыщен яркими, живописными и точными психологическими дета-
лями. Точно передана атмосфера высокого душевного и национального подъема перед последней 
битвой с джунгарами у стен Туркестана, полны динамики, ярости боя батальные сцены. Со страниц 
романа «доносятся гортанный клич туркменов, призывные крики узбеков, башкир и каракалпаков, 
слышится русская речь и таджикские песни». 

«Если верить критико-библиографическим отделам «толстых» журналов, литература наша пре-
бывает в состоянии полного благополучия и сплошных успехов, крайне редко появляются статьи, где 
бы профессионально, аналитически говорили о слабостях, недостатках или неудачах в творчестве тех 
или иных писателей», — пишет Ф.Кузнецов [3; 339]. В литературе Казахстана такой критик-аналитик 
был. Чуткий, справедливый, беспристрастный. Н.Ровенский не кривил душой, замечал все талантли-
вое, критиковал недостойное, предвидя, порой, многое в дальнейшем развитии литературы Казахста-
на. 
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Қ.Нұрғали 

Ə.Əлімжановтың «Ұстаздың оралуы» повесінің поэтикасы  
(Н.Ровенскийдің сыни мақалалары беттері бойынша) 

Мақала авторы Н.Ровенский өзі ерекше бағалаған Ə.Əлімжанов туындыларын жан-жақты қарастыра-
ды. Ə.Əлімжановтың «Ұстаздың оралуы» повесін талдай отырып, Н.Ровенский автордың өткен дəуір-
ді бейнелеу мен кейіпкерлер жүйесін жасаудағы шеберлігін ерекше сөз етеді. Сыншы Фарабидің ізде-
ніс жолындарын ашу арқылы бас кейіпкердің адамгершілік мəселелері мен автордың стильдік ерекше-
ліктеріне тоқталады. 

N.Rovensky skillfully and comprehensively analyzes thу opus of A.Alimzhanov, he valued his opus very 
highly. By analyzing a novel «The return of the teacher» of A.Alimzhanov N.Rovensky emphasizes a 
mastery of its author in discription of distant era and revealing the images of characters. The critic reveals a 
path of Farabi quest, problems of moral choice, evolution of main character and features of the style. 
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К вопросу о языковой личности в переводном художественном тексте 

В статье автор, пользуясь данными лексикографической представленности понятий «человек» и 
«множество», попытался проследить, как развивалась языковая личность в историческом ракурсе на 
примере переводного художественного текста. В процессе исследования на основе анализа характера, 
форм, количественной представленности тематической группы «человек» и форм сопряженности это-
го понятия с понятием «множество» выявлена специфика национального мировосприятия носителей 
казахского и русского языков, определено место сопряженных понятий «человек» и «множество» в 
национальной языковой картине казахского и русского народов. 

Ключевые слова: языковая личность, переводный художественный текст, личность, мотивы поведе-
ния, концепт, когнитивный уровень, интеллектуальная сфера, лексикографическое описание, антро-
поцентризм, общественно-политическая лексика, лексема, устная речь, архисема. 

 
Согласно данным психологии, личность — сложное целое, но в нем можно выделить три основ-

ные стороны, или три блока. Первый блок — направленность личности, система ее отношений к ок-
ружающему миру. Сюда включаются мотивы поведения личности (мотивами называют причины, по-
буждающие личность к тому или иному поведению, к той или иной деятельности), в частности, по-
требности, чувства, интересы. Второй блок — это возможности личности, психологические предпо-
сылки успешности ее деятельности (в частности, способности). Третий блок — стиль, психологиче-
ские особенности поведения личности (темперамент и характер). Иными словами, личность характе-
ризуется тем, как действует человек и почему он действует так, а не иначе [1; 58]. 

Что касается языковой личности, то вслед за Ю.Н.Карауловым мы понимаем ее как совокуп-
ность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых 
текстов, которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точно-
стью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью [2, 3]. Структура язы-
ковой личности представляется состоящей из трех уровней: 1) вербально-семантического, предпола-
гающего для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя — традици-
онное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, единица-
ми которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуаль-
ности в более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», от-
ражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа 
предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную 
сферу личности, давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания — к 
знанию, сознанию, процессам познания человека; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, 
интересы, установки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности 
закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной 
деятельности в мире [2; 5]. 

Первый и второй уровни структуры языковой личности в нашем исследовании были основаны 
на лексикографическом описании формальных средств выражения значений «человек один» и «чело-
век не один» в казахском и русском языках. Антропоцентризм языка усматривается в том, в какой 
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степени и в какой форме основные репрезентируемые в языке понятия соотносятся, сопрягаются с 
человеческим фактором. В нашем исследовании это эксплицировано в понятиях «человек» и «мно-
жество». 

Обзор научной литературы, посвященный изучению понятия «человек», свидетельствует об ак-
туальности вопроса о представленности фундаментального понятия «человек». Так, Ю.С.Степанов, 
наряду с другими, рассматривает концепт «человек» как предмет русской культуры: «… концепт 
«Человек» приобретает разные «измерения», «параметризуется». Ничто так не параметризовано, как 
человек. Сотни, если не тысячи, слов в каждом языке — это название одного и того же — «человека», 
но в зависимости от его разных «параметров» [3; 697]. Р.И.Розина осуществляет анализ концептов 
«человек» и «личность» [4; 52–56]. Типы номинаций для обозначения статусов лица рассматриваются 
в работе Н.И.Мигириной [5]. Л.В.Чернышова проводит исследование образа человека по данным 
русской паремиологии [6; 273–282]. Г.А.Крюкова анализирует русское слово на материале концепта 
«государство» в социолингвистическом аспекте [7; 238–242]. Ю.А.Бельчиков исследует обществен-
но-политическую лексику В.Г.Белинского, сравнивая употребление слов со значением «множество 
людей» [8]. В.В.Новицкая, рассматривая понятие «множество» в системе имен существительных, де-
лит микросистему лексических средств выражения множества на четыре класса, среди которых вы-
деляет и совокупность людей: «Наиболее сложную структуру в микросистеме имеет класс лексем с 
идентифицирующей семемой «совокупность людей» [9; 42]. 

В процессе исследования на основе анализа характера, форм, количественной представленности 
тематической группы «человек» и форм сопряженности этого понятия с понятием «множество» вы-
явлена специфика национального мировосприятия носителей казахского и русского языков, опреде-
лено место сопряженных понятий «человек» и «множество» в национальной языковой картине казах-
ского и русского народов. Далее определены ядерные и периферийные лексемы, в семантике которых 
сопряжены понятия «человек» и «множество», выявлены сходства и различия в характерах, формах 
сопряженности понятий «человек» и «множество» в казахском и русском языках, осуществлена ин-
терпретация результатов исследования в рамках проблемы «язык и культура» с целью определения 
места понятия «человек» и «множество» в национальной языковой картине казахского и русского 
народов. Так, сопоставление лексем выявило разную картину качественной представленности иссле-
дуемых лексем. В семантическом аспекте лексемы представлены достаточно широко. Особенностью 
семантической структуры лексико-семантического варианта ядерной лексемы казахского языка явля-
ется взаимосвязанность сем «человек» и «количество», отличительная особенность ядерной лексемы 
русского языка — реализация сем «человек» и «количество» в разных словах, а также продуктив-
ность в образовании парных слов в устаревшем значении. 

В казахском языке понятие «человек» наполнено определенным социальным содержанием. 
В традиционной казахской культуре человек прежде всего член общества, в нем преобладает общест-
венное начало. В казахском языке, в отличие от русского, ядерная лексема адам во 2 и 3 значениях 
имеет собирательное, обобщенное значение и предстает перед нами как совокупность лиц: человече-
ство, большинство. В традиционной казахской культуре адам прежде всего член общества, в нем 
преобладает общественное, коллективное начало, поэтому в казахском языке понятие «человек» на-
полнено социальным содержанием в большей степени, чем в русском. Ядерная лексема адам пара-
метризует идеальное значение — «человек, какой он должен быть». В базовых номинациях понятия 
«человек» наблюдается параметризация в зависимости от совокупности индивидуальных качеств, а 
также от принятых национальных форм поведения — почитания старших по возрасту, гостеприимст-
ва; мировосприятия; фактора времени; языковой ситуации; физических и духовных качеств; сферы и 
цели общения. 

В русском языке лексема человек достаточно широко реализуется в первом значении, что обу-
словлено обобщенным характером данного значения. Актуальным и продуктивным в языке является 
и второе значение слова, обозначающее равноправного члена общества, обладающего высокими мо-
ральными и интеллектуальными качествами. Концепт человек приобретает разные «измерения», «па-
раметризуется»: в физическом и духовном планах, в духовном плане, в зависимости от общественных 
отношений, от совокупности характерных признаков, от политических и общественных интересов, а 
также может иметь терминологизированное значение Отличительной особенностью ядерных лексем 
русского языка является их суммарная непродуктивность в образовании пословиц и поговорок, при 
этом все исследуемые лексемы, в отличие от лексем казахского языка, являются компонентом фра-
зеосочетаний. 
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Ядерные лексемы казахского и русского языков употребляются преимущественно в научной, 
официально-деловой письменной и устной речи, в публицистическом и разговорном стилях. Боль-
шинство фразеосочетаний и производных данных слов являются стилистически маркированными и 
употребляются в качестве терминов в области литературы, философии, дипломатии, социологии. 

В исследуемых языках выявлены эквивалентные лексемы, которые в количественном и качест-
венном плане представлены по-разному. Как в казахском, так и в русском языках имеются лексемы 
более или менее продуктивные в семантическом, словообразовательном и фразеобразовательном 
планах. Сопоставительный анализ производных эквивалентных лексем показывает, что в казахском 
(в большей степени) и русском (в меньшей степени) языках семантика производных шире, чем се-
мантика зафиксированной в словаре лексемы. 

Сопоставляемые языки имеют общие словообразовательные значения, однако различаются сте-
пенью продуктивности и характером словообразовательных значений. 

В работе исследовались имена существительные казахского и русского языков, в которых поня-
тие «человек» представлено как полное и неполное множество людей, при этом они обозначают со-
ответственно абсолютное и относительное количество людей. Они объединяются в лексико-
семантическую микросистему на основе ядерного значения «человек не один». В сопоставляемых 
языках выявлено большое количество лексем со значением «множество», при этом архисема «чело-
век» присутствует в них эксплицитно или имплицитно. В сопоставляемых языках между ядерными 
номинациями понятия «человек» наблюдаются привативные и эквиполентные оппозиции. Наиболее 
характерными отношениями между исследуемыми объектами являются гиперо-гипонимические от-
ношения, отношения «род–вид», «часть–целое», «элемент–множество». Класс исследуемых лексем 
имеет сложную структуру, обусловленную семантическими оппозициями один–много, положитель-
ное–отрицательное, реальное–идеальное, желательность–нежелательность, свобода–необходимость, 
развитие–преемственность, свое–чужое (не свое), наличие–отсутствие, начало–конец, зависимость–
независимость и другие. На данные оппозиции могут накладываться оппозиции лексем по сфере их 
употребления (нейтральные, терминологические, разговорные и другие), функционирования в речи 
(устаревшие, диалектные, специальные и другие). Сопряженность понятий «человек» и «множество» 
присутствует в большей части исследуемых объектов и представлена в сопоставляемых языках как 
лексическими номинациями, так и описательными единицами. Наиболее ярко и богато сопряжен-
ность представлена в казахском языке. 

Третий уровень структуры языковой личности предполагается рассмотреть на тексте художест-
венного характера, в частности на переводном тексте романа И.Есенберлина «Кочевники». «Лингво-
когнитивный план дискурса связан со знаниями и представлениями языковой личности. Изучение 
авторского контекста основано на взаимодействии ментальных и языковых структур, на системе от-
ношений «мышление–язык–речь». Высший, мотивационный, уровень устройства языковой личности 
более подвержен индивидуализации и потому менее ясен по своей структуре. Прагматикон личности, 
т.е. уровень, соотносящий мотивы, установки, цели с речевым поведением, заслуживает особого 
внимания» [10; 697]. 

По мнению С.Е.Никитина, языковое сознание реализуется в речевом поведении. Поэтому, гово-
ря о языковом сознании личности, следует иметь в виду те особенности речевого поведения индиви-
дуума, которые определяются коммуникативной ситуацией, его языковым и культурным статусом, 
социальной принадлежностью, полом, возрастом, психическим типом, мировоззрением, особенно-
стями биографии и другими константными и переменными параметрами личности. Языковое само-
сознание является частью культурного самосознания. Между сознанием элементов языка и других 
элементов культуры нет четко выраженной границы. В переломные исторические эпохи родной язык 
становится символом национального самосознания. Существенно также, что осознание элементов 
языка или языковой структуры текстов совершается теми средствами и идет по тем путям, которые 
предоставляет личности культура [11; 34, 35]. Так, в исследуемом тексте романа перед нами предста-
ет языковое самосознание в обобщенном виде, что составляет сущность человеческого мышления. 
Эта сущность отложилась в языке, сказалась на речевом поведении языковой личности целого наро-
да, т.е. проявилась в языковом сознании и самосознании. Главными свойствами здесь являются опора 
на опыт предшествующего поколения, подчинение исторической ситуации и определенным сложив-
шимся этическим нормам, обычаям, традициям. Лингвистическим свидетельством этой социальной 
особенности может служить ряд маркированных временем слов султан, десятник (онбасы), жузба-
сы, мынбасы, темник, нойон, улус, племена, жуз, род, хан, чингизид, импрам, батыр, джигит, торе, 
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жырау, бек и др.; словосочетаний золотоордынский престол, чингизидовские роды, ханский титул, 
степные разрозненные роды и др. Это наблюдается и в употреблении лексем со значением «человек» 
и «совокупность людей» или их составляющих. Для примера приведем общие характеристики или 
выразительные фрагменты проявления национального сознания народа или отдельно взятой лично-
сти в период процесса объединения казахских племен после распада империи Тимура, борьбы с ино-
земными завоевателями из первой книги трилогии И.Есенберлина в переводе М.Симашко [12]. 

1. В одном котле невозможно варить головы сразу двух баранов. И кому довелось встретить 
двух волков, которые бы не передрались из-за ягненка? 

2. Семнадцати лет от роду был поднят на белой кошме Абулхаир в знак провозглашения его ха-
ном. Птица счастья опустилась на его голову, и в жертву принесен был белый верблюд. Но чем вы-
ше поднимается по лестнице славы человек, тем больше становится у него врагов. 

3. Львиное сердце должно быть у того, кто правит людьми и берет на себя ответственность 
за них перед богом. 

4. Пусть руки отпадут у того, кто не радеет за родственников. 
5. Людская молва чернит похуже сажи. 
6. Можно отрубить голову, но нельзя отрубить язык. 
7. «О изменчивый мир!.. Сейчас, пока их жизнь в моих руках, они сгибаются в три погибели. А 

попробуй хоть на минуту обессилеть среди людей. Как от прокаженного, побегут тогда от тебя, и 
самый последний из них тут же переломает тебе спину! Такова жизнь, и изменить ничего нельзя…» 

8. Нет на свете мук сильнее, чем болезненная мания преследования. 
9. — Пусть каждый скажет, что думает! — предложил Джаныбек. 
У казахов издавна учили так сыновей. И хоть немудреная была эта школа, но знания остава-

лись на всю жизнь, а потом передавались следующему поколению. Младшим нельзя говорить раньше 
старших. 

10. Вся степь присудила ему эту вескую приставку — жырау. 
11. Когда люди обрастают жирком, их не поднимешь и плетью. 
12. Перед смертью отступает все — вражда, зависть и прочие страсти бренного мира. 
13. Нужно делать свое дело, и если оно действительно имеет смысл, то не грозит ему забве-

ние. 
14. Но не только о сегодняшнем дне следует думать человеку, строящему государство… 
15. Одним лишь страхом хочет он сковать людей в единое государство. Недолговечный это 

клей — человеческий страх. Да и суровость лишь тогда приносит плоды, когда идет в ногу со спра-
ведливостью. Малейшее лукавство или отступление от правды — и жестокое самовластие высту-
пает наружу, чтобы похоронить в скором времени все под собой. Разве не показал его предок Чин-
гисхан, что это прямой путь к национальному вырождению? 

16. Только теперь поняли люди то, что раньше понимали лишь отдельные дальновидные вожди 
и народные жырау-прорицатели. Без сильного единого государства не останется на земле казахов. 

17. Завет отца своего, Джаныбека, помнил он: не может существовать казахское государство 
без своих городов. Долгая и жестокая предстояла борьба, но другого выхода не было… 

18. Чего только не видела казахская степь, каких потрясений не пережила за свою многовеко-
вую историю! Кажется, не было на земле завоевателей, которые не прошли бы по ней с огнем и ме-
чом. Но, как примятая копытами трава, снова расправлялся и оживал народ. Да, покуда корни в 
родной земле, не вырвать, не вытоптать его. Снова и снова оживет он! 

В приведенных выше примерах переводного художественного текста исторической трилогии 
показаны социальные, групповые и собственно индивидуальные черты. Совокупность данных черт 
определяет исторический языковой образ эпохи разъединения казахов и междоусобных войн. 

Исходя из приведенных выше примеров можно говорить об эволюции казахской языковой лич-
ности. Следовательно, речь идет о взаимосвязанности параметров исторической и современной лич-
ности относительно жизненных идеалов, иерархии ценностей в картине мира и моральных принци-
пов, основанных на любви к родной земле, приоритете национального благоустройства, а также кон-
солидации сил и возможностей в строительстве государства. 

В данных ниже фрагментах, на наш взгляд, сделаны чрезвычайно важные характеристики язы-
ковой личности в плане речевого поведения, раскрывающие индивидуальность говорящего, его ха-
рактер, намерения, жизненные ценности, моральные нормы. Читатель воспринимает психологиче-
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скую и социальную характеристики говорящего, вычитывая из них дополнительную экстралингвис-
тическую информацию. 

1. Через некоторое время он услышал топот проехавших мимо коней и голос дочери: 
— Напрасно удержал ты мою руку… Попались бы к нему в лапы, он бы не пощадил!.. 
— С женщиной, убившей родного отца, не мог бы я пробыть и одной ночи! 
Мужское хладнокровие было в голосе говорившего, и хан понял, что это батыр Саян. 
— В таком случае убей его сам! 
— Какая женщина с чистым сердцем назовет мужем человека, убившего ее отца? 
— Я не могу прийти с оружием на похороны брата, — тихо отвечал султан Жунус. — Что 

скажут люди!.. 
2. — Нет, я не требую отпустить его. Но чтобы решить его судьбу, необходимо созвать со-

вет. Мы же не разбойники, а государство, и не к лицу нам подавать примеры беззакония… 
3. — Нет лекарства от моего недуга, раз не нужен я стал родной земле!.. Смерти заслуживает 

мой поступок с этими людьми, но что для меня смерть?.. Никогда я не боялся ее и теперь не испу-
гаюсь. Самое страшное наказание выбрал я для себя, и не оставлено мне другого пути. Завтра я на-
всегда покину родную степь. 

Итак, «в выборе языковой личности в качестве объекта лингво-психологического изучения за-
ложена потребность комплексного подхода к ее анализу, возможность и необходимость выявления на 
базе дискурса не только ее психологических черт, но и философско-мировоззренческих предпосылок, 
этнонациональных особенностей, социальных характеристик, историко-культурных истоков» [2; 7]. 

Таким образом, в статье, пользуясь данными лексикографической представленности понятий 
«человек» и «множество», мы попытались проследить, как развивалась языковая личность в истори-
ческом ракурсе на примере переводного художественного текста. 
 
 

Список литературы 

1 Крутецкий В.А. Психология. — М.: Просвещение, 1980. — 352 с. 
2 Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. — М.: Наука, 

1989. — 216 с. 
3 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. — М.: Академ. проект, 2001. — 990 с. 
4 Розина Р.И. Человек и личность в языке // Логический анализ языка. Культурные концепты. — М.: Наука, 1991. — 

204 с. 
5 Мигирина Н.И. Типы номинаций для обозначения статусов лица в современном русском языке. — Кишинев: Шти-

инца, 1980. — 91 с. 
6 Чернышова Л.В. Образ человека по данным русской паремиологии // Русское слово в мировой культуре. Материалы 

Х Конгресса МАПРЯЛ. — СПб., 30 июня — 5 июля, 2003. Концептосфера русского языка: константы и динамика измене-
ний / Под ред. Н.О.Рогожиной, В.В.Химика, Е.Е.Юркова. — СПб.: Политехника, 2003. — 355 с. 

7 Крюкова Г.А. Социолингвистический аспект русского слова на материале концепта «государство» // Русское слово в 
мировой культуре. Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. — СПб., 30 июня — 5 июля, 2003. Концептосфера русского языка: 
константы и динамика изменений / Под ред. Н.О.Рогожиной, В.В.Химика, Е.Е.Юркова. — СПб.: Политехника, 2003. — 355 с. 

8 Бельчиков Ю.А. Общественно-политическая лексика В.Г.Белинского. — М.: Изд-во МУ, 1962. — 132 с. 
9 Новицкая В.В. Лексические средства выражения множества // Исследования по семантике русского языка. — Уфа, 

Изд-во БГУ, 1974. — С. 40–52. 
10 Иргебаева А.Б. Концепт Жизнь/Смерть в творчестве Л.Н.Толстого (лингво-когнитивный аспект): Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. — Алматы, 2001. — 26 с. 
11 Никитин С.Е. Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность. — М.: Наука, 

1989. — С. 34–40. 
12 Есенберлин И. Кочевники: Историческая трилогия / Пер. с каз. М.Симашко. — Алма-Ата: Жазушы, 1986. — 672 с. 

 
 



К вопросу о языковой личности… 

Серия «Филология». № 1(65)/2012 113 

Б.К.Аязбаева 

Аударма көркем мəтіндегі тілдік тұлға мəселесі жайлы 

Мақалада «адам» мен «көптік» ұғымдарының лексикографиялық көрінісі негізінде көркем аударма 
мəтіні мысалында тарихи ракурсте тілдік тұлғаның дамуын қарастырады. Зерттеу авторлық контексті 
талдауға негізделген, ол тілдік жəне ментальдік құрылымның байланысына, «ойлау–тіл–сөйлеу» қа-
рым-қатынастардың жүйесіне тоқталады. Тілдік тұлға индивидуалдыққа бейім, сондықтан ол құры-
лым жағынан анық емес деп, автор оның құрылымының мотивациялық деңгейін сараптайды. 

In the article author traces the progress of the lingual personality in historical fore shooting by example of 
translated fiction text on the base of the lexicographical representations of the «human» and «multitude» con-
cepts. Research based on the studying of the author’s context which leans on the interaction of mental, lingual 
structures and on the system of relations «thinking–language–speech». Author analyzes the motivational level 
of lingual personality’s structure which can be more affected by individualization and accordingly is less 
clear in it’s structure. 
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Фразеологическое калькирование с английского языка  
как результат конвергентного влияния 

В статье рассматривается способ калькирования фразеологизмов как результат конвергентных 
преобразований. Автор отмечает необходимость отдельного исследования фразиологических калек и 
заимствованных слов. Исследуются также особенности изменения стуктуры иноязычных слов, 
калькирование изменения состава, фразиологизмов в процессе владения родным языком. 

Ключевые слова: контактирование языков, заимствование, калькирование, фразеологические кальки, 
анализ. 

 
Глобализация культур и языков во всем мире способствует усилению языковых контактов этно-

сов. В результате длительных и перманентных контактов между ними может происходить заимство-
вание из одного языка в другой, а также конвергентное сближение языков. Контактирование языков 
многообразно по степени воздействия одного языка на другой — от заимствования до полного слия-
ния. Л.В.Щерба разграничивает три типа контактирования языков и их смешения: 1) заимствования в 
собственном смысле слова, перенесенные данным языком из иностранных языков; 2) изменения в 
том или ином языке, которыми он обязан влиянию иностранного языка. Это, скажем, калькирование, 
например, кальки с латинского, немецкого и славянского языков по греческим образцам: conscientca, 
Gewissen (совесть); 3) факты, являющиеся результатом недостаточного освоения какого-либо языка 
[1; 60, 61]. 

Действительно, заимствования и кальки можно рассматривать как следствие контактирования 
языков. Но эти явления следует отличать друг от друга. В основу разграничения этих понятий поло-
жен характер воспринимаемых или уже воспринятых в языке-реципиенте сторон языкового знака. В 
том случае, когда язык-приемник использует элемент, материально сходный с элементом языка-
источника (семантическое соответствие при этом может быть частичным), говорят о материальном 
или формальном заимствовании или просто о заимствовании. В случае, когда какой-либо значимый 
элемент воспринимающего языка строится по аналогии с функционально соотносимым элементом 
языка-источника, говорят о кальках. А между тем не все ученые различают заимствования и кальки. 
Так, О.С.Ахманова считает, что кальки представляют собой заимствование путем буквального пере-
вода (обычно по частям иноязычного слова или оборота речи) [2]. Л.П.Ефремов трактует кальки как 
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воспроизведение мотивированности или заимствования внутренней формы иноязычных слов и вы-
ражений [3]. 

Э.Хауген [4], а также Л.К.Егорова [5] считают калькирование производством заимствований-
сдвигов, которые подразделяются на расширения (extensions) и создания (creations), соответствую-
щие семантическим и словообразовательным калькам. 

М.М.Копыленко, рассматривая кальки как особый вид заимствования, акцентирует внимание на 
том, что именно заимствуется, воспроизводится при калькировании. «Под калькированием понимает-
ся заимствование: а) словообразовательной структуры лексем (словообразовательные кальки); б) ши-
рокой сочетаемости лексем (семантические кальки-гнезда); в) индивидуальной сочетаемости (инди-
видуальные фразеологические кальки)» [6]. 

При калькировании как бы переводится внутренняя форма иноязычного слова, его структура. Но 
калькирование нельзя отождествлять с переводом, так как процесс образования исконных фразеоло-
гизмов исконного языка под влиянием другого языка нельзя считать переводом. Поэтому 
Л.Н.Семенова утверждает, что хотя фразеологические кальки и появляются в калькирующем языке в 
результате перевода, точнее, в результате воспроизведения путем перевода грамматического строе-
ния и семантики соответствующих иноязычных фразеологических единиц, следует отличать друг от 
друга собственно перевод вообще как смысловую передачу иноязычных единиц и калькирование как 
перевод структурного (не только смыслового подобия). И это отличает кальку от других смежных 
явлений [7; 138]. 

На наш взгляд, кальки появляются в исконном языке не в результате перевода мотивировки, 
структуры иноязычных слов и выражений, а в результате уподобления, конвергенции одного из 
языков другому в какой-либо области (лексике, грамматике). И в этом случае более приемлемым для 
нас будет определение калек, предложенное К.М.Молдабековым, а именно: «Кальки — это новые 
слова или словосочетания, образованные полным или частичным использованием словообразова-
тельных средств родного языка под воздействием значения (мотивировки) и структуры слов или сло-
восочетаний смежных языков, калькирующего языка в определенных исторических и социальных 
условиях межъязыковых контактов» [8; 9]. 

Действительно, фразеологическое калькирование можно представить как результат языковых 
контактов в области синтаксиса конвергирующего языка. В этом случае исконным языком под влия-
нием другого языка заимствуются элементы грамматической структуры — структурные модели. Пе-
ренос соответствующих правил и характеристик из одного языка в другой приводит к изограмматиз-
му, исключению самобытных характеристик и правил, принадлежащих к какому-нибудь из конвер-
гирующих языков и заменой их общими, т.е. конвергентным упрощением их строя. 

Диалектика процесса изменений контактирующих языков в сторону уподобления характеризу-
ется изменениями, приводящими к появлению в Я2 под влиянием Я1, абсолютных аналогов фразеоло-
гизмов, абсолютных эквивалентов, полуэквивалентов, калек и др. 

Так, длительные и интенсивные русско-английские языковые контакты способствовали тому, 
что носители русско-английского двуязычия, вынужденные общаться с одноязычными англичанами, 
со временем усвоили соответствующие правила и характеристики английского языка и стали приме-
нять частично чужие способы номинации. В синхроническом описании языковых контактов понятие 
конвергенции позволяет реализовать намерение носителя русско-английского субординативного дву-
язычия переносить речевые навыки из английского языка на русский. Именно при калькировании 
фразеологических единиц c английского языка на русский и проявляется конвергентное влияние анг-
лийского языка. При исследовании конвергентных явлений рассматриваются процессы уподобления, 
сближения, характеризующиеся переносом соответствующих характеристик и правил, свойственных 
тому или иному из контактирующих языков. Тем самым учитываются изменения как в репертуаре 
означаемых и означающих, так и особенности переустройства языков. 

В.Ю.Розенцвейг считает, что конвергентное упрощение строя уподобляющегося языка происхо-
дит двумя способами: во-первых, это способ переноса из одного из контактирующих языков в другой 
синтаксических характеристик и правил, использующихся при синтезе и анализе предложений; во-
вторых, это способ замены одних, только данному языку присущих характеристик и правил, синони-
мичными характеристиками и правилами, общими для сопоставляемых языков [9; 52]. 

В процессе образования фразеологических калек конвергентное уподобление языков происходит 
путем переноса синтаксической структуры английских фразеологизмов. Так, анализ фразеологиче-
ских калек английского языка, использующихся в маркетинговой сфере, показывает, что в данном 
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случае происходит упрощение синтаксических характеристик русского языка, уподобляющегося анг-
лийскому, ср: горячие деньги (hot money), невидимая (скрытая) торговля (invisible trade), свободная 
экономическая зона (free economic zone), кредитная политика (credit policy), рекламный проспект 
(promotional pamphlet), ассортимент товаров (range of goods) и др. 

Фразеологическую кальку следует понимать как фразеологическую единицу исконного языка, 
возникшую в результате воспроизведения структурной модели иноязычного образца и перенесения 
его внутренней формы, вследствие чего происходит сдвиг в калькируемых единицах. Фразеологиче-
ское калькирование с другого языка приводит к появлению в языке-рецепторе таких фразеологиче-
ских единиц, в которых синтаксические связи и семантические отношения слов не соответствуют 
существующим в исконном языке правилам и законам. Это происходит, во-первых, потому, что в 
процессе воспроизведения в принимающий язык входит чужая структурная модель; во-вторых, пере-
нос внутренней формы иноязычного фразеологизма вызывает семантические сдвиги в значениях ис-
конного фразеологизма; в-третьих, при воспроизведении иноязычного фразеологизма в исконном 
языке может изменяться частично или полностью структура такого выражения, например, упрощает-
ся структура английского выражения: вместо определений, выраженных целой группой слов, встре-
чаются одиночные определения и др.; в-четвертых, фразеологические кальки иного языка воспроиз-
водятся в языке-рецепторе путем подбора абсолютных эквивалентов, относительных эквивалентов, 
фразеологических аналогов, при помощи описания средствами исконного языка образного значения 
фразеологизма. 

Процесс калькирования — это не простое воспроизведение структуры иноязычного выражения, 
так как даже простые атрибутивные группы, которые совпадают с русскими устойчивыми сочета-
ниями «прилагательное + существительное» (A + N: Adjective + Nominative), могут преобразоваться 
при воспроизведении их в калькирующем языке, например, меняется место членов атрибутивной 
группы в выражениях working expectancy (ожидаемая продолжительность трудовой деятельности), 
administrative efficiency (умелое руководство), в русских выражениях могут появляться предлоги, на-
пример, European security (безопасность в Европе), одно и то же английское слово (прилагательное в 
функции определения) может переводиться по-разному, в зависимости от значения следующего за 
ним определяемого существительного, например, public opinion (общественное мнение), public debt 
(государственный долг), public scandal (публичный скандал) и др. 

Фразеологическое кальки, несмотря на то, что образуются при помощи исконного материала 
принимающего языка, также подвергаются ассимиляции. И это выражается в том, что компоненты 
фразеологического выражения, теряя свое основное значение, присущее им в языке-источнике, при-
обретают новое значение в другом языке, а также варьируют его. Например, выражение быть на ков-
ре (to be on the carpet) в английском языке имело значение: 1) быть на повестке дня, рассматриваться; 
2) получить нагоняй, выговор от вышестоящих. В русском языке это выражение развивает перенос-
ное значение в перефразированных вариантах вызывать на ковер, идти на ковер, использующихся в 
значениях «вызывать к себе подчиненных для того, чтобы отругать, объявить выговор»; «идти на 
прием к начальству». Выражение «идти на ковер» предполагает подготовленность к вызову началь-
ства [10; 6]. 

Фразеологические кальки в процессе перевода с английского языка подвергаются неофразеоло-
гизации в процессе обновления их семантики. Н.Ф.Алефиренко, отмечая синергетический характер 
фразеологической системы, говорит об аттракторе неофразеологизации. Под ним «следует понимать 
то относительно стабильное состояние, к которому в данный момент стремятся фразеологические 
неологизмы, представляющие собой открытую нелинейную систему» [10]. Фразеологизмы-неоло-
гизмы — это фразеологизмы, недавно вошедшие в язык, например: White House (белый дом); English 
breakfast (английский завтрак); lead the field (быть лидером); make money (делать деньги); put flesh on 
smth. (давать более подробную информацию о чем-либо); dark horse (темная лошадка); white lie 
(светлая ложь); down the gauntlet (бросить перчатку) и др. Также фразеологизмы в процессе упо-
требления и текстуальной обкатки во времени обновляют свою семантику и превращаются в новые 
фразеологизмы. 

Классификация фразеологических калек по употребительности их в сфере книжной или разго-
ворной речи позволяет выделить две группы: 1) кальки, используемые в книжной речи; например: 
knowledge and power (знание — сила); the last of the Mohicans (последний из могикан); time is money 
(время — деньги), popular control (народный контроль); facts are stubborn thing (факты — упрямая 
вещь); stream of consciousness (поток сознания); beaten generation (разбитое поколение); flying saucer 



С.М.Куанышева  

116 Вестник Карагандинского университета 

(летающая тарелка); yellow press (желтая пресса); dollar diplomacy (долларовая дипломатия); new 
frontiers (новые рубежи); 2) фразеологические кальки, относящиеся к разговорно-бытовой речи: to 
stew in one’s juice (вариться в собственном соку), have a ready tongue (за словом в карман не лезет); 
rounds as a barrel (толстый как бочка); shoot off one’s face (трепать языком); like father, like son 
(яблоко от яблони недалеко падает); wag one’s tongue (языком болтать); at smb’s whistle (только 
свистнуть); it is his hobbyhorse (это его конек); brainwashing (промывать мозги). 

Анализ фразеологических калек с английского с точки зрения способов воспроизведения струк-
туры и мотивировки (внутренней формы) иноязычного слова позволяет нам выделить: 
1) фразеологические кальки — абсолютные эквиваленты. К ним мы относим такой способ фразеоло-
гического калькирования, когда воспроизведение структуры и значения устойчивых сочетаний анг-
лийского языка осуществляется путем подбора абсолютных эквивалентов таких сочетаний в кальки-
рующем языке. 

Фразеологические эквиваленты выделяются по-разному, в зависимости от того, какие категории 
положены исследователями в основу классификации. 

Так, Е.А.Быстрова, принимая во внимание совпадение/несовпадение семантики, внутренней 
формы, стилистической окраски, лексико-семантической сочетаемости, структуры, состава русских 
фразеологизмов ряда национальных языков, выделила шесть типов соотношений: 1) фразеологизмы, 
полностью совпадающие по семантике, внутренней форме, по составу, стилистической окраске, по 
лексико-семантической сочетаемости; 2) фразеологизмы, совпадающие по структуре, внутренней 
форме, но различающиеся по семантике значения; 3) фразеологизмы, совпадающие по семантике, 
стилистической окраске, однако, в определенной мере различающиеся внутренней формой; 4) фра-
зеологические единства, отличающиеся внутренней формой, но одинаковые или близкие по значе-
нию; 5) русские фразеологизмы, не имеющие эквивалентов; 6) ложные эквиваленты (сходные по 
компонентному составу, образной основе, имеющие омонимичные свободные словосочетания) [11]. 

М.М.Копыленко, сопоставляя русские и казахские фразеологические единицы, различает сле-
дующие эквиваленты: 1) абсолютные эквиваленты — фразеосочетания, образованные под воздейст-
вием русского языка и имеющиеся в обоих языках, компоненты их без семантического сдвига: белая 
ночь — ақ түн, научный сборник — ғылыми жинақ [6]. 

Абсолютные фразеологические кальки — это фразеологизмы, воспроизводящие на базе 
исконного материала, значение, мотивировку, структуру, сочетаемость, стилистическую окраску 
английского выражения, например: chicken and egg situation (вопрос о курице и яйце), clear head 
(светлая голова), class act (классный игрок), be as stubborn as a mull (быть упрямым как осел), be 
hungry as a hunter (быть голодным, как волк), shadow cabinet (теневой кабинет), to hit the target 
(попасть в цель), golden share (золотая акция), to shed crocdilie tears (лить крокодиловы слезы), to 
sugar the pill, lion’s share (львиная доля), to play with fire (играть с огнем) [12]. 

Относительные фразеологические кальки — это такие выражения, воспроизводящие значения 
английского выражения, сходные по стилистической окраске с оригиналом, но не совпадающие с 
ним по лексическому составу, например: to promise wonders  (сулить золотые горы), to promise the 
moon (в гостях хорошо, а дома лучше), the sword of Damocles (Дамоклов меч); to show one’s teeth 
(огрызаться), to start business from scratch (начать с нуля), whip-and-carrot policy (политика кнута и 
пряника). 

Фразеологические кальки-аналоги образуются в исконном языке при воспроизведении иноязыч-
ного выражения приблизительно, при помощи подбора фразеологических аналогов, которые выпол-
няют ту же функцию, что и в языке-оригинале, но структура иноязычного выражения не сохраняется, 
например be hard lines on smb. (горькая доля). В данном случае не совпадают компоненты иноязычно-
го фразеологизма и фразеологической кальки: be in clover (кататься как сыр в масле); be on pole po-
sition (иметь хорошие шансы на успех на победу). В иноязычном оригинале и в переводе не совпада-
ют компоненты, в состав фразеологической кальки включаются иные чем в переводе слова: be on 
cloud nine (быть на седьмом небе). 

Изучение сфер использования фразеологических калек с английского языка показывает, что 
наиболее часто они используются в таких сферах, как; 

1) политика: open door policy (политика открытых дверей); big stick policy (политика большой 
дубинки); American legion (американский легион); balance of fear (равновесие страха); atomic 
diplomacy (атомная дипломатия); affluent society (общество изобилия); corridors of power (коридоры 
власти) и др.; 
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2) строительство, архитектура, искусство: Cleopatra’s Needle (игла Клеопатры), Heathrow Elstree 
studios (центр киноиндустрии); 

3) сфера сервиса и быта: cream tea (чай со сливками), Irish coffee (кофе по-ирландски), mashed 
potatoes and turnips (картофельное пюре и турнепс), milk bar 9 (молочный бар), corn on the cob 
(кукуруза в початке), meals on wheels (еда на колесах); 

4) сфера религиозного обслуживания, верования: Ach Wednesday (пепельная среда), день 
покаяния; Domesday Book (книга судного дня), Easter (Sunday), Easter egg (пасхальное яйцо); Father’s 
day (День отца), Guy Fawkes Night (ночь Гая Фокса), Halloween, Mother’s Day (День матери), New 
Years Eve (Канун нового года), Arbor Day (День древонасаждения), Boxing day(День рождественских 
подарков), Christmas (Рождество), Columbus day (День Колумба); 

5) сфера культуры: be living off the fat of the land (жить в роскоши, как сыр в масле кататься); 
bed of roses (легкая жизнь). 

6) сфера туризма: the grand tour (путешествие по Швейцарии, Англии, Франции и другим 
странам для завершения образования), bed and breakfast (номер плюс завтрак); 

7) сфера научной деятельности: add a fresh page to smth (выписать новую страницу); battle of 
wits (битва умов, состязание интеллектов в споре); be a bright spank (блистать умом); as bright as a 
button (блистать умственными способностями и энергичностью); be as a sharp as a needle (быть 
умным, проницательным); broad church (широкий диапазон мнений); bring smth to the boil (вносить 
свой вклад в какую-либо деятельность); clear head (светлая голова); 

8) сфера финансовой деятельности: be bleeding red ink (иметь финансовые проблемы); bring 
smth. to its knees (доводить страну или организацию до развала); buy smth. оn credit (покупать что-
либо в кредит); Big bang (большой шок, большой взрыв, резкое изменение в финансовой политике); 
Big Five (большая пятерка крупнейших коммерческих банков); Big Four (Боьшая четверка); Big Three 
(Большая тройка крупнейших производителей автомобилей, телекомпаний); Bill posting (реклама с 
помощью афиши); 

9) деловая сфера: do one’s duty (исполнять свой долг); do the donkey work (выполнять наиболее 
трудную или скучную работу или часть работы (черновую работу); earn one’s living by the sweet of 
one’s brow (зарабатывать свой хлеб в поте лица своего); drop the other shoe (завершать задание), 
keep a firm tight hand on (держать в ежовых руковицах); hold in clash (держать в повиновении); keep 
smb. оn a tight rein (держать в узде); hold the key(s) (держать под контролем), be for the chop (быть 
сокращенным, уволенным); be given the axe/ to get the axe (быть уволенным); burn the candle at the both 
ends (работать допоздна и вставать рано); burn the midnight oil (работать допоздна, чтобы 
закончить какую-либо работу); die with one’s boots on (умереть на рабочем месте); do smth. at/in full 
throttle (работа кипит); be a leading light (быть ведущим специалистом); be as good as one’s word 
(держать свое слово); batten down the hatches (задраить люки, подготовиться к трудовой 
ситуации); fish for information (выуживать информацию); actions speak lauder (меньше говори, 
больше делай); all hands on deck (все за работу); all mouth and no trousers (одни разговоры, а дела 
нет); be a leading light (быть ведущим специалистом); be as safe as houses (быть очень надежным); 
be home and dry (добиться успеха); be on the record (говорить официально, без протокола) [13]. 

Таким образом, анализ фразеологических калек с английского языка показывает, что они 
являются следствием контактирования языков на грамматическом уровне, когда под влиянием языка-
донора в конвергирующем языке возникают устойчивые структуры, воспроизводящие при помощи 
материала исконного языка мотивировку, значение, структуру иноязычного фразеологизма. В таком 
случае можно говорить об уподоблении исконного языка языку-донору. В результате калькирования 
с английского в русском языке появляется значительное количество новых устойчивых выражений, 
созданных по аналогии с английскими выражениями. И это позволяет говорить о первоначальной 
стадии конвергенции русского языка английскому. 
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Ағылшын тілінен фразеологиялық калькалау конвергенттік ықпал ретінде 

Мақалада фразеологиялық калькалау тəсілі конвергенттік өзгерістердің нəтижесі ретінде қарастыры-
лады. Автор фразеологиялық калькаларды кірме сөздерден бөлек зерттеу қажеттігін атап өтеді. Каль-
калау үдерісінде шетел сөздерінің ішкі тұлғасы жəне құрылымының ауысу өзгешеліктері мен фразео-
логизмнің сыртқы формасының туған тілдің бірліктері арқылы сомдалыну ерекшеліктері зерттеледі. 
Фразеологиялық калькаларды құру жағдайында тілдердің бір-біріне жақындасу, бір тілден басқа тілге 
ережелер мен синтаксистік құрылымдардың ауысу құбылысы жан-жақты зерделенеді. 

Phraseological loan-words are considered as a result of convergent alterations of the languages. Phraseologi-
cal loan-words should be distinguished from borrowings. Borrowings enter the first language with its material 
form, and tracing process means the translation of the internal form and syntactic structure of expression. Ma-
terial cover is created with the help of the language units. The transfer of the meaning of foreign words, their 
motivation, syntactic structure into another language assists to becoming the languages similar with each 
other that is to convergence. 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қашықтықтан оқытуды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары 

Мақалада қашықтықтан оқытуды қолданудың негізгі қағидаттары жан-жақты ашылып көрсетілген. 
Қазақ тілін оқытып-үйретуде түрлі əдіс, жұмыс түрлерін қолдану мəселелерін қарастырылған. 
Сондай-ақ автор тіл үйренушілердің қызығушылықтарын арттыруда осы жаңа əдістерді қолданудың 
тиімділігіне де тоқталды. Сабақта қолданылатын бағдарламалар мен техникалық құралдар оқытудың 
дəстүрлі əдістерін жетілдіруге əсер етеді. Оқу үдерісіне жаңа технологияларды ендіру тілді оқытуда 
жетілдіру үшін қолайлы жағдай тудырады.  

Кілтті сөздер: қашықтықтан оқыту, компьютерлік ақпарат, коммуникациялық бағдарлама, жедел 
шешім. 

 
Білім беру үдерісіне қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу білім беру сапасын кө-

теру ісіне шынайы мүмкіндіктер əкеледі. Білім берудің ақпараттық технологияларын дамыту сала-
сында басты рөлді жоғары мектеп алу керек деп саналады, себебі қашықтықтан оқыту (ҚО)-ны дамы-
ту мен электрондық кітапханалар құру, қолданыстағы желілік инфрақұрылымды жетілдіру жəне да-
мыту, қолданылатын арналардың өткізілім мүмкіндігін арттыру жоғары мектептің міндеттеріне кіре-
ді. Бұл ретте жоо-лар жалпы орта жəне кəсіби білім беру мекемелері үшін ақпараттық жəне телеком-
муникациялық қызмет көрсетудің маңызды көзі бола алады. Бұл жерде неғұрлым күрделі жəне ма-
ңызды орынды ақпараттық технологияларды ұзақ уақыттан бері игеріп келе жатқандығына қарамас-
тан, техникалық тұрғыдан əлсіз жарақтандырылған жалпы білім беру мектептері алады. Осылайша, 
тілдерді ҚО тұжырымдамасын əзірлей отырып, бір жағынан, оқытудың технологиялық негізі ретінде-
гі телекоммуникациялар мен мультимедиалық құралдардың дидактикалық қасиеттері мен қызметте-
рін, екінші жағынан — қазіргі заманғы деңгейдегі білім берудің жалпы жүйесінің басты элементі ре-
тіндегі оқытудың мұндай түрін дидактикалық тұрғыдан ұйымдастырудың негізгі бағыттарын назарда 
ұстау қажет. Зерттеулерге сүйенсек, ҚО-ның жалпы үлгісі технологиялық, педагогикалық, ұйымдас-
тыру-əдістемелік сияқты түрлі компоненттердің рөлін анықтайтын біріккен білім беру ортасын қам-
тиды. 

Бүгінгі күнге дейін дербес компьютердің мүмкіндіктерін қайда, қашан жəне қандай мақсат үшін 
пайдаланудың дұрыстығы, қандай компьютерлік өнімдер бұл мүміндіктерді қамтамасыз етуі тиістігі, 
қоғамның ақпараттануы жағдайында қалай тиімді жұмыс жасау керектігі туралы нақты мəлімет алуға 
мүмкіндік беретін, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізінде мамандар дайындайтын тұтас 
педагогикалық тұжырымдама əзірленген емес. 

Əлемнің ең беделді университеттерінде қашықтықтан оқытуды дəстүрлі күндізгі оқыту түрін то-
лықтай алмастыру ретінде қарайтын тұрақты оппозиция бар. Олар қашықтан оқыту бағдарламаларын 
толықтай іске қосуға асығар емес. Мəселенің түп негізі студенттің жеке басын анықтауда жатыр. Дер-
бес компьютерде емтихан тапсырып отырған кім, студенттің өзі ме, əлде оның досы, үздік студент пе, 
мұны тексеру əзір мүмкін емес. Сондықтан қашықтықтан оқыту бағдарламалары көбінесе міндетті 
күндізгі сессияны да қамтиды, бұл кезде студент емтиханды виртуалды емес, көзбе-көз тапсырады. 
Бұдан басқа, оқу жəне емтихан телеконференцияларын ұйымдастыру үшін түрлі елдердің телефон 
желілерінің өткізу мүмкіндіктері жетіспей жатады. Оның үстіне, сырттай оқыту кезінде оқу үдерісі-
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нің негізі болып табылатын оқытушы мен студент арасындағы тікелей байланыс жоғалады. 1999 жы-
лы «Жоғары білімді өлтіретін кім?» атты мақала жарияланды. Бұл мақалада автор «қазіргі түріндегі 
жаңа ақпараттық технологиялар жоғары білімді жоятындығын» айтады. Алынған білімнің сапасы көп 
ретте оқу үдерісін формалды түрде қамтамасыз етуден басқа, студенттердің дүниетанымын, олардың 
мінез-құлқын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын оқытушының жеке тұлғасына байланысты. 
Мақалада жаңа ұрпақтың санасын «механикалауға», жалпы адамзаттық құндылықтардың жойылуына 
жəне қоғамның рухсыздануына əкелетін қараңғы болашақ сипатталады. Жаңа ақпараттық техноло-
гиялар оқытудың мазмұнына да əсер ете отырып, студенттер мен оқытушылардың қарым-қатынас 
формасын өзгертетіні сөзсіз. Дегенмен білім беру саласындағы бұрынғы дəстүрлер бұзылады деп ай-
туға болмайды, керісінше, жоғары білімнің жаңа парадигмасы мен жаңа сапасы пайда болады. Оқы-
тудың виртуалды түрлерінің таралуы білім беру жүйесінің классикалық университеттен виртуалды 
университетке дейінгі, яғни тақта мен бордан компьютерлік білім беру бағдарламаларына дейінгі, қа-
рапайым кітапханадан виртуалды кітапханаға дейінгі, адам саны аз оқу топтарынан кез келген көлем-
дегі виртуалды аудиторияларға дейінгі жəне т.б. эволюциялық қадамы екендігін атап айту керек. «Бі-
лім беру саласындағы үдерістер антагонистік сипатта емес, сондықтан оқытудың виртуалды жəне 
дəстүрлі түрлерін бір-біріне қарсы қоюдың қажеті жоқ. Бүгінгі күнгі жақсы білім беру дегеніміз — бі-
лім алудың түрлі формалары мен қазіргі заманғы технологиялардың бірігуі, олардың өзі үшін үйле-
сімді жақтарын тек білім алушының өзі ғана таңдап ала алады» [1]. 

Жедел шешімін табуды күтіп тұрған міндеттердің бірі қашықтықтан оқыту интерактивті болуы 
тиістілігімен байланысты. Студенттер оқытушымен қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігіне ие болуы ке-
рек. Қолданыста жүрген көптеген оқыту жүйесінің жұмысын талдау кезінде бұл қарым-қатынас 
жүйеде қозғалу жəне оқытушымен, басқа студенттермен пошта арқылы байланысумен шектелетіндігі 
байқалды. Қазіргі сапалы байланысты қолдана алу мүмкіндігі бар жағдайда бұл жеткіліксіз. ҚО бір-
бірінен алыс, тіпті түрлі елде тұратын студенттер мен оқытушылық құрамнан тұратын «виртуалды 
сынып» түрінде болғаны дұрыс. Болашақта қашықтықтан оқыту курстарында тұтас топ адам жұмыс 
жасай алар еді, бірінші оқытушы курсты жоспарлап, ұйымдастырушы, екінші оқытушы дəріс «оқып», 
үшіншісі білім алушылар арасындағы байланысты қамтамасыз етіп, төртінші оқытушы студенттердің 
еңбегін бақылаған болар еді. Микропроцессорлық құралдар білім алушылар мен оқытушыларға кіш-
кене «оқыту модульдердің» белгілі ретінен тұратын қашықтан оқытудың жеке курстарын дамытуға 
көмекке келер еді. Оқытушылар слайдтар немесе мультимедиалық тұсаукесерлер сияқты оқу матери-
алдарын оқыту бағдарламаларына, студенттердің компьютерлеріндегі іске қосу браузерлеріне енгізі-
луін, сондай-ақ хабарламалар тақтасы, кітапханалар сияқты оқыту үдерісіне қажетті құралдарды, оқу-
шылардың өзін де бақылап отыруға болар еді. Оқытушы дəрістерді тікелей Интернет арқылы оқыған 
болар еді. Студенттер оқытушының назарын электрондық «қол көтеру» арқылы аударар еді. 

Бұл идеялардың көпшілігі жақын болашақта шындыққа айналуы да мүмкін. Əзірге айтарымыз, 
Интернет арқылы қашықтықтан оқыту мəселесі күн тəртібінде тұр, олай болса, барынша тез дамиды 
деп толық сеніммен айтуға болады. Оның дамуы үшін қазір техникалық та, зияткерлік те мүмкіндік-
тердің бəрі бар. Адамның алдында қандай да бір мақсат болып, оған қол жеткізу үшін қосымша білім 
қажет болса, оларды тек дəстүрлі жолмен ғана емес, Интернет арқылы қашықтықтан оқыту арқылы 
да алуға болады. Бұл білім қандай да бір күндізгі оқыту орнында алған білімнен артық болмаса, кем 
болмайды. Егер сіз қашықтықтан оқитын болсаңыз, сіздің бағаңыз анағұрлым шындыққа жақын бо-
лады. Мəселе ҚО кезінде оқытушының студентке деген жеке жақсы ықыласы немесе жағымсыз көз-
қарасы пайда болмайды. Оқытушы сіздің əкеңіз кім екенін білмейді; оқытушы жасыл түспен боялған 
тырнақтарыңызды немесе мұрныңызға таққан сырғаңызды көрмейді. Оның үстіне, бақылау жұмыста-
ры тексеруге жасырын, тіркеу нөмірлерімен түседі, бұл бағалаудың бейтарап болуына кепілдік бере-
ді. Бірақ ҚО-ның бұл артықшылығы кейбіреулер үшін кемшілік болуы да мүмкін, себебі басқа елде 
тұратын «виртуалды» оқытушыға пара беру өте қиын. 

ҚО құны туралы мəселені де айналып өтуге болмайды. Жалпы алғанда, ҚО бағдарламалары дəс-
түрлі білім беруге қарағанда анағұрлым арзан. ««Қашықтықтағы» студенттерге жалға алғаны үшін 
ақы төленетін аудиториялар қажет емес, «қашықтағы» студенттер терезелерді сындырмайды, ком-
пьютер сыныптарынан тінтуірлерді ұрламайды, деканның жүйкесін тоздырмайды, «қашықтықтағы» 
студенттер уақыттың көпшілігінде өз бетінше дайындалады» [2]. 

Тілдерді қашықтықтан оқытудың өзіндік ерекшелігі бар, себебі оқылым мен жазылым сияқты 
қазақ тілінде сөйлеу əрекеттеріне оқыту кезінде желілік курспен шектелуге болады, өйткені сөйлеу 
əрекетінің бұл түрлері көлемді кестені қажет етпейді. Дегенмен айтылымға, сөйлесім мен тыңдалым-
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ға үйрету кезінде тек мəтіндік файлдарды ғана қолдану жеткіліксіз, дыбыстық көркемдеуге де, сон-
дай-ақ білім алушылардың ауызша сөйлеуін ынталандыратын түрлі ситуацияларды құру, яғни суретті 
материалға да сүйену, керек. Мұндай материалды желілік курстарда пайдалану техникалық тұрғыдан 
мүмкін болғанмен, əзірше мұндай файлдардың жадысы біршама үлкен болатындықтан, қиыншылық 
тудырып отыр. 

Қазір тұрғындардың көпшілігінде жоғары технологиялық, оның ішінде барынша интерактивті-
лікті қамтамасыз ете алатын, сондықтан тұтынушы нарығы үшін неғұрлым тиімді болып табылатын 
Интернет технологияларға негізделген ҚО-ның білім беру қызметін пайдалануы үшін техникалық 
деңгейі айтарлықтай жеткілікті. «ҚО үдерісін қолдауды жəне оқу үдерісін басқаруды қамтамасыз ете-
тін жоғары сапалы ақпараттық толықтыру бұл техникалық мүмкіндіктерді тиімді пайдаланудың бас-
ты шарты болып табылады» [3]. 

Білім беру жүйесіне тілдерді Интернет арқылы қашықтықтан оқытуды енгізу үдерісіне кедергі 
келтіретін бұл əдістемелік проблеманың шешілмеуін мəселенің жаңалығымен де, күрделілігімен де 
түсіндіруге болады. Мəселенің күрделілігі оның мəнінің екі пəн саласына қатыстылығында болып 
отыр. Оның бірішісі — қазір жаңа ақпараттық технологиялар деп аталатын құбылыста, екіншісі — 
қазақ тілін оқыту əдістемесінің өзі. 

Оқытудың қандай да бір түріне тəн оқу үдерісін жүзеге асырудың психологиялық-педагогика-
лық шарттарының ерекшелігі оқытушы мен оқушының бір-бірімен тұлғалық қарым-қатынасы үшін 
қандай нақты мүмкіндіктері болуына байланысты. «Тілді Интернет арқылы қашықтықтан оқыту үшін 
мұндай ерекшелік ретінде, негізінен, компьютерлік коммуникациялар арқылы жүзеге асырылатын 
оқытушы мен оқушының арасындағы тұлғалық қарым-қатынастың аралық сипатын айтуға болады. 
Бірінші жағынан, оқу үдерісі кезінде білім алушы мен оқытушының, білім алушылардың өзара жəне 
тілді қолданушылармен үздіксіз жəне айтарлықтай жылдам алыстан телекоммуникациялық қарым-
қатынасқа түсу мүмкіндігі бар, оның үстіне бұл қарым-қатынасқа түсуді оқу үдерісінің кез келген 
субъектісі бастай алады. Дəл осы ерекшелігі Интернет арқылы ҚО-ны түрі жағынан сырттай оқу түрі-
нен ажыратып, күндізгі оқу түріне жақындатады» [4]. Дегенмен, тұлғааралық телекоммуникациялық 
қарым-қатынас белгілі жағдайларға сəйкес (техникалық, экономикалық жəне психологиялық жағдай-
лар) «жанды», тікелей қарым-қатынасты алмастыра алмайды. 

Осы ретте өзара тұлғааралық қарым-қатынастың əдістемелік құрал мен нəтижелі білім беру үшін 
сабақты ұйымдастыру түрін таңдауға тигізетін əсерін А.Н.Леонтьевтің еңбектерінде көрсетілген оқы-
тудың əрекеттік ұстанымы тұрғысынан оңай түсіндіруге болады. Бұл теорияға сəйкес оқыту үдерісі 
оқытушы мен оқушылардың бірлескен əрекеті ретінде ұсынылады. Субъектілер жиынтығының əреке-
ті бірлескен түрде болуы үшін олардың арасында тұлғааралық қатынасты қамтамасыз ететін қатысым 
болуы тиіс. Қатысым бұл жерде субъектілердің үдеріс кезінде өз қызметінің тəжірибесімен алмасу 
құралы, соның ішінде осы бірлескен қызметті мақсатты басқарудың құралы ретінде көрінеді. Осы-
лайша, тұлғааралық қарым-қатынастың оны жүзеге асырудың тəсілдерімен анықталатын шынайы 
мүмкіндіктері оқу үдерісін ұйымдастыру мен əдістемесіне өз талаптарын қояды. 

Қатысымның мүмкін болатын əдістерінің ішінде педагогикалық мақсаттар үшін тиімдісі — тіке-
лей тұлғааралық қарым-қатынас, яғни шынайы уақыттағы қандай да бір қолдан жасалған құралдарды 
немесе ақпарат сақтау мен беру құралдарын қолданбай қарым-қатынасқа түсуі. Мұндай қатынас 
«жанды қатынас» ретінде анықталады. Бұл кезде қатынасқа түсушілер орындалып жатқан үдеріс үс-
тіндегі бір-бірінің əрекетін өздерінің табиғи сезім органдарымен бақылап, қабылдауға мүмкіндік ала-
ды. Ұзақ ғасырлық тарихы бар оқытудың дəстүрлі күндізгі түрінің маңызы қанша, педагогика үшін 
«жанды қатынастың» маңыздығы сондай. Дəстүрлі оқытудың барлық əдістемелік тұжырымдамала-
рында күрделі педагогикалық міндеттерді «жанды қатынас» тəртібінде шешу ұсынылады. «Жанды 
қатынас» адам өз қызметін орындау кезінде өз тəжірибесімен алмасудың неғұрлым табиғи жəне ақпа-
ратты түрі болып табылады. 

Телекоммуникациялық тұлғааралық қатынастың «жанды қатынастан» басты айырмашылығы — 
оның аралықты сипаты. Компьютер мен байланыстың техникалы құралдары тұлғааралық əрекеттес-
тік арасындағы материалдық құрал ретінде көрінеді. 

«Телекоммуникациялық тұлғааралық қатынастың аралық сипаты оның «жанды қатынастан» 
ерекшелейтін мына айырмашылықтардан көрінеді: 

1) «жанды қатынасқа» тəн емес, байланысқа ену, хабарламаларды беру жəне қабылдау үшін 
«адам-компьютер» əрекетінің өзіндік логикасымен анықталатын қосымша, ішкі (психикалық) жəне 
сыртқы (механикалық) əрекеттерді, қимылдарды орындау қажеттігі; 
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2) ақпаратты ұсынудың (ұсынудың мəтіндік жəне графикалық түрлері) «жанды қатынаспен» са-
лыстырғанда өзге формаларының басымдығы; 

3) хабарламалар алмасу үдерісінің уақыт бойынша ұзақтығы (берілген хабарламаға жауап алу 
«жанды қатынаспен» салыстырғанда біраз уақыт кешігіп жүреді)» [5]. 

Көрсетілген айырмашылықтардың көріну жиілігі қолданылатын техникалық жəне бағдарлама-
лық телекоммуникациялық құралдардың сапасына қатысты өзгеріп отырады. 

«Телекоммуникациялық қатынасты жүзеге асыру үшін қажетті, қосымша əрекеттерді сыртқы 
(механикалық) жəне ішкі (психикалық) əрекеттер деп бөлуге болады. Бұл əрекеттердің күрделігігі 
мен көлемі коммуникациялық бағдарламаның сапасымен, оның қолданушы интерфейсі (көрнекілігі, 
компьютермен жұмыс кезінде қолданушы əрекеттерінің қарапайымдылығы жəне қолайлылығы) дең-
гейімен анықталады» [6]. Қашықтықтан оқыту курсы үшін коммуникациялық бағдарламаны таңдау 
кезінде курсқа қатысты телекоммуникациялық қызметтердің барлық түріне қолжетімділікті қамтама-
сыз ететін бағдарламаларға басымдық беріледі. 

Дегенмен, коммуникациялық бағдарламаның қолданушы интерфейсі «жағымды» жəне оның əм-
бебапты болған жағдайда да білім алушылар оқытудың бастапқы кезеңінде, əдетте, телекоммуника-
циялық желімен жұмыс кезінде белгілі техникалық та, психологиялық та сипаттағы қиыншылықтарға 
кезігеді. Сондықтан ҚО-ның алғашқы кезеңінде білім алушылар үшін болашақ серіктестерімен топта 
жəне оқытушымен жұмыс жасау барысында телекоммуникациялық қатынастың қажетті бастапқы 
дағдыларын игеру үшін телекоммуникациялық желі арқылы хабарламалар алмасу бойынша дайын-
дық оқу əрекеттерін өткізуді қарастыру қажет. Осылайша қатынас құралына бейімделуге қол жеткізі-
леді жəне білім алушының назары көбінесе тікелей оқу пəніне аударылады. Осы дайындық телеком-
муникациялық қатынас кезінде білім алушылар бір-бірімен жəне оқытушымен жақынырақ танысуға 
мүмкіндік алады, бұл психологиялық ахуалды қамтамасыз ету үшін өте маңызды. 

Мəтін мен графика қазіргі заманғы компьютерлік технологияларда хабарламалар ұсынудың не-
ғұрлым кең тараған түрлері болып табылады, ал «жанды қатынаста» хабарламалар алмасудың дыбыс-
тық жəне визуалды түрлері басым қолданылады. Компьютерлік телекоммуникациялардағы мəтіндік 
хабарламалардың басым рөлі олардың үнемділігімен түсіндіріледі. Оларды беру жəне сақтау үшін аз 
техникалық қор (байланыс арналарының өткізу жолағы жəне жадылық қондырғылардың көлемі) ке-
рек. Дыбыс пен бейнені беру үшін үлкен шығын қажет, осы жағдай үнемі сақталып отырады, бұл 
адамның дыбыс жəне бейне қабылдауының жоғары ақпараттық көлемімен байланысты. Сондықтан 
аудио- жəне бейнехабарламаларды беру жөніндегі телекоммуникациялар желілерінің мүмкіндігі үз-
діксіз кеңейгендігіне қарамастан, ақпарат ұсынудың мəтіндік формасының рөлі мен мəні сақталып 
қалады. Бұдан оқытудың барлық кезеңдерінде басты салмақ сөйлеу əрекетінің жазылым жəне оқы-
лым сияқты түрлеріне түсетіндігі көрінеді. Осы ерекшелік оқыту əдістемесіне материал ұсынудан 
бастап алынған шет тілде сөйлеу əрекетін практикалық, шығармашылық қолдану жағдайларын құру-
ға дейінгі көптеген өзіндік талаптар қояды. 

Телекоммуникациялық қатынастың уақыт ұзақтығы берілген хабарлама «жанды қатынасқа» қа-
рағанда біраз уақыттан кейін түсуімен байланысты. Бұл кешігудің ұзақтығы телекоммуникация қан-
дай тəртіпте, шынайы уақыт тəртібінде ме, əлде «талап етілгенге дейін» тəртібінде ме соған байла-
нысты. Осы екі тəртіптің айырмашылығы үлкен. Шынайы уақыт тəртібінде компьютер-корреспон-
денттен шыққан хабарлама компьютер-адресатқа тікелей беріледі де, компьютер-адресатты қолдану-
шының қабылдауы үшін қолжетімді. Сондықтан шынайы уақыт тəртібінде телекоммуникацияның 
уақыт ұзақтығы аз. Бұл уақыт хабарламаны қалыптастыруға қажетті (мысалы, берілетін хабарды кла-
виатурада теру) уақыттан жəне хабардың телекоммуникациялық желі арқылы таралу (бұл уақыт же-
лінің толымдылығы мен желілік құралдың сипатына байланысты бір жəне он шақты секундқа созы-
луы мүмкін) уақытынан құралады. Шынайы уақыттағы телекоммуникациялық қызмет көрсету мыса-
лы ретінде Интернет ұсынатын Internet ICQ қызметін айтуға болады. Сөйлесушілер өз компьютерле-
рінің клавиатурасында мəтіндер тереді де, бұл мəтіндер дереу оның серіктесі дисплейінің экранында 
көрінеді. 

«Талап етілгенге дейін» тəртібінде берілетін хабар адресаттың компьютеріне емес, адресат үшін 
қолжетімді бас компьютердің жадысына түседі. Осылайша, адресат өзіне қолайлы уақытта осы жады-
дан өзіне жіберілген хабарды ала алады. Телекоммуникацияның бұл тəртібін асинхронды деп те атай-
ды. «Талап етілгенге дейін» тəртібіндегі коммуникация — телекоммуникациялық қатынастың «жан-
ды қатынасқа» тəн емес өзіндік қасиеті. Телекоммуникацияның бұл қасиеті қатынас құралы ретіндегі 
телекоммуникациялық желіні қолданушылардың барлығы үшін қолжетімді өзіндік жадысының бо-
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луымен байланысты. «Талап етілгенге дейін» тəртібі «жанды қатынастың» атрибуты болмай-ақ өте 
құнды сипатқа ие: егер адресат бұл уақытта басқа абонентпен қатынасты жүзеге асырып жатса неме-
се қандай да бір себепке байланысты хабар алмасуға дайын болмаған жағдайда қатынасқа қатысушы-
ны адресатқа хабар жіберу үшін өз кезегін күтіп отыру қажеттілігінен босатады. Осыған байланысты 
хабар жіберуші өз кезегін қанша күтетінін білместен, хабарды қайта-қайта жіберетін болғандықтан, 
«талап етілгенге дейін» тəртібінің маңызын бағаламауға болмайды. «Талап етілгенге дейін» тəртібі-
нің типтік тəсілі — электрондық пошта. 

Телекоммуникациялық қатынастың осы айтылған жалпы сыртқы сипаттамаларының өзінен көрі-
ніп тұрғанындай, оның оқу үдерісін жүзеге асыру мен оны басқаруды жүзеге асырудағы мүмкіндігі 
«жанды қатынас» мүмкіндігімен салыстырғанда шектеулі. Бұл жағдайда оқытушы оқытудың дəстүрлі 
күндізгі үдерісіне тəн оқу ақпаратының басты көзі ретіндегі рөлін тікелей орындай алмайды. Осыған 
байланысты білім алушылардың алдын ала дайындалып, жіберілген оқу материалымен өз бетінше 
жұмыс істеуі Интернет арқылы қазақ тілін қашықтықтан оқыту үшін оқу үдерісін ұйымдастырудың 
неғұрлым тиімді жəне шынайы формасы болып табылады. Бұл кезде телекоммуникациялық қатынас 
оқытушының оқу үдерісі барысын ағымдық жəне кезеңдік бақылауы, қажет болғанда түзетуі, оқыту-
дың барлық кезеңдерінде туындайтын сұрақтар бойынша кеңес беруі үшін, оқу барысы кезінде сабақ 
бойынша серіктестермен жəне жұмыстың мұндай түрі қарастырылған болса, тілді қолданушылармен 
жұмыс жасау үшін пайдаланылады. 

Осылайша, Интернет арқылы шетел тілдерін ҚО курстары үшін əзірленетін оқу материалдары 
білім алушы үшін дидактикалық ақпарат көзі болып табылады. Сондықтан олар ҚО үдерісі кезінде 
күндізгі оқу үдерісі кезіндегі оқу материалдар сияқты маңызға ие. Олай болса, олардың сапасына де-
ген талап та күшейеді. 

Интернет арқылы тілдерді ҚО-ны жүзеге асыру үшін оқу материалдарын дайындау кезінде олар-
ды ұсыну əдістері туралы мəселе психологиялық-педагогикалық тұрғыдан маңызды болып табылады. 

ҚО курстарында оқу материалдарын ұсыну əдістерін таңдаудың неғұрлым жалпы талаптары ре-
тінде оқу ақпаратын талапқа сай түрде (мысалы, мəтіндік немесе графикалық) беруді, ақпаратқа қол-
жетімділіктің қарапайымдылығы мен оны көбейтудің мүмкіндігін айтуға болады. Тілдерді қашық-
тықтан оқыту мақсаттарының осы талаптарын ескере отырып, оқу ақпаратын тасымалдаушы ретінде 
кітапты, компакт-дискіні (CD) жəне желі серверінің жадысындағы электронды нұсқаны көрсетуге бо-
лады. Оқу ақпаратын сақтау мен таратудың осы айтылған тəсілдерінің өз артықшылықтары мен кем-
шіліктері бар. Осы ретте бұл əдістер бір-бірінің орнын ауыстыра алмайды. 

Баспа нұсқасының (кітап) артықшылығы — оның білім алушылардың көбі үшін үйреншіктілігі, 
қолдануға ыңғайлылығы, сенімділігі, компьютер жоқ жерде жұмыс жасау мүмкіндігі. Алайда кітапта-
ғы ақпарат тек бірізді мəтін мен суреттер түрінде ғана ұсынылады. 

Оқу ақпаратын компакт-дискіде ұсыну қуатты көрнекі құрал рөлін атқарады. Кітаппан ерекшелі-
гі — мəтін мен суреттен басқа дыбыстық, анимациялық жəне бейнефрагменттер де орналаса алады. 
Компакт-дискімен жұмыс жасау үшін компьютер қажет. 

Бұлардың телекоммуникациялық желіге қатысты белгілі дəрежедегі дербестігі, яғни егер оқу 
үдерісі барысында оқытушымен немесе серіктеспен телекоммуникациялық қатынас жазылмаған бол-
са, оқу материалымен off-line режимінде жұмыс жасау мүмкіндігі (жұмыс жасау үшін барлық қажетті 
ақпарат дербес компьютерде бар, телефон байланысын пайдаланбай-ақ) — оқу материалын ұсыну-
дың баспа жəне CD нұсқалары үшін ортақ ерекшелік. Бұдан басқа баспа жəне CD нұсқалары алдын 
ала жасалып таратылады жəне оқу үдерісі кезінде жедел түзетіле алмайды. 

Оқу материалын серверде орналастыру өзіндік ерекшеліктерге ие. Мысалы, гипермəтін түрінде 
ұйымдастырылған жəне сервер жадысында орналастырылған электрондық оқу құралдарына қажетті-
лік болған жағдайда жедел түрде өзгерістер енгізуге болады. Бұл кезде оқу материалының мазмұнына 
қалып қойған немесе, керісінше, үлгерімі жоғары оқушылар үшін қосымша тапсырмалар беруге бола-
ды. Оқылатын тілдегі шет тілдік серверлерде жаңадан пайда болған дидактикалық тұрғыдан қызықты 
Интернет беттерімен жұмыс бойынша тапсырмалар орналастырылуы мүмкін. Оқу материалдары Ин-
тернет-нұсқасының кемшілігі — ақысы жоғары, сенімділігі барлық жағдайда қанағаттандырмайтын 
on-line режимінде (Интернет желілері арқылы қажетті ақпарат түсіп отыратын телефон байланысын 
үнемі пайдалана отырып, жұмыс жасау) жұмыс жасау қажеттілігі. 

Біздің ойымызша, оқу материалын ұсыну түрін таңдауды білім алушыға беру керек. Олар өз же-
ке бастарының немесе алдын ала білу мүмкін емес жағдайларды ескере отырып, таңдау жасайды. 
Осы таңдауды жүзеге асыру үшін тілдерді ҚО курсы бір уақытта, бір-бірін толықтырып жəне білім 
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алушылардың қажеттіліктеріне, талғамдарына сəйкес үйлестіріліп отырылатын үш нұсқада жасалуы 
тиіс. 

Айталған жағдайлар əр түрлі тілдік əрекеттерді меңгертудің Интернет арқылы ҚО практикалық 
курстарының мазмұны мен ұйымдастырудың негізгі əдістемелік проблемасын табуға мүмкіндік бер-
ді. Көрсетілген мəселе (оны бірінші деп атайық) мынада: оқытушының оқу үдерісінің барысын басқа-
руы мүмкіндігі шектеулі жағдайда қойылған оқу мақсаттарына жетуді қалай қамтамасыз етуге бола-
ды жəне бұл басқару жеткіліксіздігін немен толықтыруға болады. Аталған əдістемелік проблема бас-
қа анағұрлым іргелі əдістемелік мəселемен байланысты (оны екінші деп атайық), атап айтқанда, оқы-
тушының жеке басы ерекшеліктеріне, оның педагогикалық шеберлігі мен шығармашылық əлеуетіне 
қарамастан, оқытудың кепілді нəтижелеріне қол жеткізу мəселесі. 

Бұл мəселелердің ортақтығы оқытушының оқу үдерісін басқарудағы рөлінің шектеулілігі жағ-
дайында оқу мақсаттыран жетудің əдістемелік құралдарын іздеп табуда жатыр. Айырмашылығы — 
бұл шектеулердің табиғатында. ҚО үшін (бірінші проблема) бұл — телекоммуникациялық қатынас-
тың оқытушы мен студенттің толық психологиялық-педагогикалық байланысын қамтамасыз ете ал-
майтын шынайы мүмкіндіктерінің шектеулілігімен байланысты болатын объективті сипаттағы шек-
теулер. Екінші проблема үшін оқытушының əрекетін шектеу мақсатты түрде енгізіліп, оқыту нəтиже-
сінің оқытушының кəсіби жəне жеке қасиеттеріне тəуелділігін азайту əдісі ретінде қарастырылатын-
дығы тəн. Аталған екі əдістемелік проблеманың ұқсастығы бізге мынадай шешімге келуге мүмкіндік 
береді: оларды шешудің əдістемелік тəсілі де ортақ болуы керек. 

Мəселені шешудің теориялық жəне практикалық ізденістері «педагогикалық технология» деп 
аталатын педагогикадағы жаңа, прагматикалық бағытқа алып келді. Бұл бағыттың прагматизмі — оқу 
үдерісінің оқытудың практикалық мақсаттарына жетуге қатаң бағытталғандығында. Оқытудың нəти-
желілігі мен бұқаралығы — оның басты талаптары. Таза əдістемелік құбылыс ретінде пайда бола 
отырып, педагогикалық технологиялар идеясы қандай да бір жеке пəнге оқыту əдістемесін əзірлеу са-
ласынан оқыту жүйесін, кейін білім беру жүйелерін құру саласына тез ауысып, ОТҚ-ны кең қолдану 
арқылы оқу үдерісін «технизациялау» идеяларымен толықты. Қазіргі кезде ғылыми-педагогикалық 
əдебиетте жеке əдістемелік тəсіл де, толықтай білім беру философиясы да «педагогикалық техноло-
гия» терминімен аталады. Бұдан əрі педагогикалық технология жəне технологиялық қағидаты туралы 
айта отырып, бұл терминдердің мағынасын тар, əдістемелік мағынада тек жеке пəнді, атап айтқанда, 
қашықтан оқыту жағдайында тілдерді оқыту əдістемесін əзірлеуге қатысты ғана түсіну керек. 

Тілдерді ҚО-ның басты əдістемелік мəселелерін шешу жолдарын іздеу кезінде технологиялық 
əдісті басшылыққа алу қажет. Оларды санамалап көрсетсек. 

1. Педагогикалық технологияда қол жеткізілетін оқыту нəтижелерінің оқытушының жеке қасиет-
тері мен кəсібилігіне тəуелділігін төмендету оқу үдерісіндегі педагогтің рөлін жеңілдетуді жəне оқы-
тушы-студент тұлғааралық байланыс жиілігіне қойылатын талаптарды, оның ішінде телекоммуника-
циялық қарым-қатынас жағдайлары қамтамасыз ететін деңгейге дейін төмендетуді көрсетеді. 

2. Педагогикалық технология ұстанымы — нəтижелілік пен бұқаралық жəне Интернет арқылы 
ҚО үшін де ерекше өзекті, себебі тек нəтижелілік мен бұқаралық жағдайында ғана ҚО-ның экономи-
калық түсінік тұрғысынан болашағы үлкен. 

3. Оқыту қызметі технологиялық əдісті қолданудың неғұрлым жағымды саласы, ал тілдерді оқы-
ту практикалық тұрғыда тілдік əрекетке оқытуды көздейді. 

Мəні оқыту үдерісін кибернетика тұрғысынан қарастыратын жəне осы үдерісті қатаң реттеуді 
көздейтін бағдарламалық оқытуды педагогикалық технология идеяларын бірінші рет практикалық 
тұрғыда жүзеге асыру ретінде санауға болады. Алайда бағдарламалық оқыту мүмкіндіктері меңгеру-
дің, білімнің, машықтар мен дағдыларды қалыптастырудың психикалық тетіктерінің жеткіліксіз зерт-
телуі, оларды сипаттаудың жағымды əдістерінің əзірленбеуі салдарынан бағдарламалық оқытудың 
мүмкіндіктері өте шектеулі болып қалды. Тек репродуктивті сипаттағы күрделі емес оқу міндеттерін 
ғана алгоритмге салуға мүмкіндік болды. Дегенмен педагогикалық ғылымның тоқтаусыз ұмтылысын 
көрсететін бағдарламалық оқытудың негізгі идеялары оқытудың жоспарланған нəтижелерін сыртқа 
шығару мəселелерін шешуде алдыңғы қатарға шықты жəне педагогикалық технологияға сəтті түрде 
енгізілді. 

Оқытудың мақсатын жан-жақты сипаттау — бұл идеялардың ішіндегі бастысы. Технологиялық 
тəсілдегі мақсатты жан-жақты сипаттаудың мəні мынада: оқытудың мақсаты білім алушының дайын, 
оқытудан кейін оны орындауға қабілетті болуы тиіс жəне оқытушы жеңіл əрі бірден түсінетін бақы-
лауда болатын əрекеттерін сипаттаудан қалыптасады. Мұндай сипаттаудың жан-жақтылығы онда не-
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ге оқыту деген сұраққа нақты жауаптың болуымен қатар, оқу үдерісінің мазмұны мен ұйымдастыры-
луы қандай болуы тиіс екендігі анық көрінеді. Оқыту нəтижелері білім алушы орындайтын əрекеттер 
тілінде көрініс табуы мəселесі бұл жан-жақты жəне өнімді тəсілді жүзеге асыру жолындағы басты ке-
дергі болып табылады. 

Оқыту мақсатының ғылыми негізделген иерархиялық жүйесі түрінде көрінетін педагогикалық 
таксономияны əзірлеу бұл мəселені шешудегі бірінші практикалық қадам болды, осы жүйенің əрбір 
деңгейіне бақылауға жəне түсінуге қолжетімді өзіндік əрекеттердің тобы сəйкес келеді. 

Бағдарламалық оқытуға қарағанда педагогикалық технология оқыту мақсатының абсолюттік бі-
регейлігін талап етпейді. Бұл жағдайда педагогикалық технология бағдарламалық оқытуда қол жеткі-
зілетін оқыту нəтижелерінің кепілді шығарылымына мүмкіндік бермейді. Дегенмен толық бірегей-
лендірілмеген оқыту нəтижелері үшін технологиялық тəсіл арқылы оқыту нəтижелері шығарылымы-
ның жоғары дəрежесіне жетуге болады. Бұл білім алушының сыртқы бақыланатын əрекеттері арқылы 
оқытудың түпкі мақсатын бірізді жан-жақты сипаттау əдістемесінің өзінде қаланған. 

Бұл əдістемеге сүйене отырып, педагогикалық технологияны əзірлеушілер (əдіскер-ғалымдар, 
психологтар, тілшілер мен жоғары кəсіби дəрежедегі мұғалім-практиктер) өздерінің ғылыми-əдісте-
мелік жəне педагогикалық тəжірибесін қолдануды жоғары деңгейде ұйымдастыруға, өз күштерін 
оқыту мақсатының қызметтік интерпретациясына кезеңмен бағыттауға, педагогикалық міндеттерді 
өзіндік түсініктерін тереңдете отырып, барынша тиімді əдістемелік амалдар мен тəсілдер табуға мүм-
кіндік алады. Оқыту мақсаты білім алушының бақыланатын сыртқы əрекеттерін мазмұндау арқылы 
неғұрлым толық, жан-жақты жəне кəсіби сипатталған болса, осы педагогикалық технологияда оқыту 
нəтижелері шығарылымының соғұрлым үлкен дəрежесіне қол жеткізуге болады. Ойлау əрекеттерін 
кезеңдік қалыптастыру теориясы ізденушілік, шығармашылық сипаттағы элементтері бар толық біре-
гейлендірілмеген мақсаттарға қол жеткізу үшін педагогикалық технологияны əзірлеудің ғылыми-пси-
хологиялық негізі болып табылады. 

Бағдарламалық оқытудан педагогикалық технологияға əкелінген маңызды кибернетикалық идея 
ретінде оқу үдерісін басқарылатын, кезеңдік ұйымдастыру идеясын айтуға болады. Бұл идеяның мəні 
мынада. Педагогикалық технологияның мақсаты анықталып, жан-жақты сипатталғаннан кейін сту-
дент бұл мақсаттарға жету үшін орындайтын оқу əрекеттерінің тізілімін əзірлеу қажет. Бұл кезде оқы-
ту үдерісі басқарылатын болуы үшін білім беретін оқу əрекеттерін оқу материалын меңгеруді тексе-
руге жəне қажет болған жағдайда оқытушының түзетуші əрекеттерін қолдануға арналған бақылаушы 
əрекеттермен кезектестіріп отыру керек. Осылайша кезеңдік кері байланыс, яғни, оқу үдерісін кезеңді 
басқару қамтамасыз етіледі. 

Осылайша оқытудың түпкі мақсатын қалыптастыру педагогикалық технологияны құру, оны бі-
лім алушының бақыланатын сыртқы əрекеттерін мазмұндау арқылы жан-жақты сипаттау жəне білім 
алушының оқу материалымен орындайтын жəне оның осы əрекеттерді орындауға дайындығы мен қа-
білетін дамытатын білім алушы жəне бақылаушы əрекеттердің тізілімін əзірлеу жөніндегі жұмыстар-
дың басты мазмұнын құрайды. 

Əдетте, түпкі мақсатты нақтылау бірнеше кезеңде жүзеге асырылады, оның əрқайсысында қа-
жетті аралық мақсаттар қалыптасады. Бір кезеңнен екінші кезеңге өткен сайын аралық мақсаттардың 
сипаты, яғни осы мақсаттарды айқындайтын білім алушының бақыланатын сыртқы əрекеттерінің си-
паты өзгеріп отырады. Əрекеттер анағұрлым нақты, толық жəне жеңіл түсінілетін бола бастайды. 
Олардың қолданбалылық дəрежесі өседі. Бақыланатын сыртқы əрекеттердің қолданбалылығы ретінде 
бұл əрекеттердің қойылған оқу мақсатына қол жеткізу дəрежесін дəл көрсететін қасиеті түсініледі. 

Бұдан шығатын қорытынды, қандай да бір пəн саласында технологиялық тəсілді қолдану бұл 
пəнді оқыту əдістемесінің мазмұнына айтарлықтай өзгерістер енгізуді талап етпейді. Технологиялық 
тəсіл белгілі пəн саласында жинақталған əдістемелік білім мен тəжірибені ерекше, прагматикалық 
мақсатты, жүйелі жəне бірізді жүзеге асыру формасын бейнелейді. Сондықтан нақты пəн саласында-
ғы əдістемелік білім мен тəжірибе неғұрлым жүйеленген жəне жіктелген болса, педагогикалық техно-
логияны құру үшін негіз соғұрлым жақсы салынған болып есептеледі. 

Тілдерді оқыту əдістемесіне жүйелік-құрылымдық тұрғыдан келудің педагогикалық технология-
сының нəтижесі үшін маңызды жағдай — оқыту мазмұнындағы жаттығулар жүйесінің кибернетика-
лық табиғаты мен рөлін анықтау жəне сараптау. Жаттығулар оқу пəні мазмұнының құрылымдық бір-
ліктері ретінде қарастырылып, білім алушының осы материалмен орындайтын пəндік əрекеттерін 
реттейді. Осылайша, жаттығулар оқу материалын меңгеруді басқару қызметін атқарады. Олар оқу ма-
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териалы бірліктерін жоспарланған əрекетте қолданудың нақты əдісі ретінде қызмет етіп, оны қалып-
тастыруды кезеңдік бақылаудың негізгі құралы ретінде қолданылады. 

Тілдерді оқыту мазмұнындағы жаттығулар жүйесінің рөліне деген мұндай кибернетикалық көз-
қарас педагогикалық технологияның келесі негізгі идеясын: оқытушы мен студенттің шектеулі тіке-
лей əрекеттестігі жағдайында оқу үдерісін басқарудың кезеңдік идеясын практикалық тұрғыда жүзеге 
асыру үшін айрықша өнімді болып табылады. Бұл жағдайда оқытудың нəтижелілігі негізінен оқыту-
шының жеке қасиеттері емес, жаттығулар жүйесінің жетістіктеріне, оқытуды ұйымдастыруда білімді 
меңгеру үдерістерін кезеңдік басқару міндеттері қаншалықты толық жəне кəсіби тұрғыда шешілген-
дігіне байланысты болады. 

Жалпы, жаттығулар жүйесінің жоғары сапасы, оның əдістемелік, лингвистикалық жəне психоло-
гиялық жақтан ойластырылғандығы, оқытудың нақты практикалық нəтижелеріне қол жеткізуге ба-
ғытталғандығы педагогикалық технологияның өзіндік ерекшеліктері болып есептеледі. 

ҚО-ның тұжырымдамалық негізі ретінде біз, бір жағынан, оқытудың кез келген түріне тəн, екін-
ші жағынан — оқытудың осы түрінің өзіндік ерекшеліктерін анықтайтын қағидаттар жиынтығын тү-
сінеміз. 

Арнаулы əдебиетте ҚО жүйесін құрастырудың мынадай жалпы қағидаттары көрсетіледі: 
1. Қашықтан оқыту жүйесіндегі білім беру үдерісін жобалау кезінде педагогикалық ұстаным 

басымдылығы қағидаты. 
Бұл қағидаттың мəні ҚО жүйесін жобалауды теориялық тұжырымдамаларды, жүзеге асыру жос-

парланған құбылыстардың дидактикалық үлгілерін əзірлеуден бастау керектігінде жатыр. 
Компьютерлендірудің жинақталған тəжірибесі педагогикалық жағы басым болған жағдайда 

жүйе неғұрлым тиімдірек болатындығын, дегенмен техникалық қамтамасыз етудің де маңызы үлкен 
екендігін атап көрсетуге мүмкіндік береді. 

Өте жоғары технологиялық құралдың өзі де оқытудың ұйымдастыру жағдайларын жақсартуға 
бағытталған техникалық жабдық екенін естен шығармау керек. «Қашықтықтан оқыту» тіркесінде 
«оқыту» сөзі басымдыққа ие жəне оқыту үдерісі мен оның нəтижесіне қойылатын талаптар ҚО-ның 
мақсаттылығы мен тиімділігін анықтайды. Сондықтан, егер ҚО жүйесі оқытудың психологиясы, ди-
дактикасы мен əдістемесінің кез келген озық əрекеттеріне дер кезінде жəне дұрыс ілесіп отырмаса, 
компьютерлік бағдарламалар құру мен техникалық қамтамасыз етуге кеткен шығындардың молдығы-
на қарамастан, мамандар дайындаудың сапасы жағынан ұтылады. 

Мысалы, оқытуға жеке-дара қарау қағидаты білім алушының тезірек үйрену немесе оқыту бағ-
дарламаларының неғұрлым күрделі нұсқаларына көшу мүмкіндіктерін есепке алады. Білім алушы-
ларды бөлу оқытудың нəтижесіне байланысты жүргізілді. Соңғы жылдары бұл қағидат қазіргі заман-
ғы педагогиканың жеке тұлғаға бағытталған оқытуға бұрылғанына байланысты біраз өзгерістерге 
ұшырады. Жеке тұлғаға бағытталған оқытудың басты ерекшелігі білім алушыларды жіктеу бұл нəти-
желерді төмендетуге немесе көтеруге əкелетін себептерге байланысты жүргізіледі (білім алушылар-
дың жеке-дара ерекшеліктері мен танымдық мүмкіндіктерімен байланысты себептер туралы əңгіме 
болып отыр). 

Білім беру мекемелерінде психологиялық қызметтің енгізілуіне байланысты білім алушыларды 
күшті, əлсіз жəне орташаға сырттай бөлу мен оларға бекіту мен бақылау кезеңінде күрделілігі əр түр-
лі тапсырмалар беруден оқушылардың жеке-дара ерекшеліктерін нақты есепке алу жəне дамудың же-
ке-дара траекторияларын диагностикалық негізде құруға ауысу басталды. ҚО технологиялары ғана 
жоо-лар жүргізе алмайтын жеке-дара оқытуға мүмкіндік береді. 

Бұл ҚО-ның екінші қағидаты — оқыту мазмұны, түрі мен əдісі қозғалысының икемділігі мен 
қозғалмалылығы қағидатының жоғары маңыздылығын көрсетеді. 

2. Икемділік пен қозғалмалылық қағидаты осы жүйе бойынша білім алушыларға дəріс пен 
семинар сияқты күнделікті сабақтарға қатыспай-ақ, оның орнына өзіне ыңғайлы уақытта қолайлы 
орында жұмыс жасау мүмкіндігін анықтайды. Бұл өзінің орныққан өмірін өзгерткісі келмейтін неме-
се өндірістен қол үзіп оқитын білім алушылар үшін өте маңызды. Осы қағидатты жүзеге асырудың 
оқытушы үшін де (кез келген құрлық, кез келген жағдай жəне т.б.), білім алушы үшін де (кез келген 
орын, кез келген уақыт, кез келген жас жəне т.б.) рөлі зор. 

Жоо-ға ҚО бойынша оқуға түсу үшін студентке білімі мен жасы тұрғысынан еш шектеудің жоқ-
тығы икемділіктің тағы бір көрінісі болып табылады. Оқытудың ұзақтығы да шектеусіз. Əркім пəнді 
игеру мен таңдалған курстар бойынша тиісті сынақ бірліктерін алу үшін қажетті уақыт оқи алады. Бі-
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лім алушы қажетті білімді қысқа уақытта алуына немесе студенттің мүмкіндіктеріне байланысты бел-
гілі уақытқа созуына болады. 

Білім алушыға бұл қағидат білім алу немесе дағдылар мен машықтарды игеруді жеке-дара траек-
ториясын таңдауды, құруды жəне жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Дəстүрлі түрде оқу үдерісінің 
сапасы мен тиімділігі оқытушы оқу материалын оқу үдерісінің нақты жағдайларына қаншалықты 
икемдеуіне байланысты деп саналады. Оған оқу материалының сапасы, білім алушылардың таным-
дық мүмкіндігі жəне т.б. жатады. 

Икемділік қағидаты материалдарды құрастыру мен ұйымдастыруда, топтарды құруда, түрлі сту-
денттердің білім/нəтижелеріне қойылатын талаптардың деңгейінде көрінеді. Оқытудың икемділігі ту-
расында ҚО орталықтарының қызметін ұйымдастырумен байланысты жиі сөз болады. Мұндай икем-
ділікті осы орталықтарда дəстүрлі түрдегі де (кітаптар, кеңестер), жаңа компьютерлік жəне коммуни-
кациялық технологияларға негізделген қашықтан оқыту түріндегі де түрлі оқу материалдарының көп-
тігі қамтамасыз етеді. 

Бұл қағидаттың негізіне, көптеген авторлар көрсетіп жүргеніндей, оқытудың ұтқырлығы қағида-
ты жатады. Ол білім алушыға өзінің білім бағдарламасын қажетті бағытта түзетуге немесе толықты-
руға мүмкіндік беретін ҚО үшін ақпараттық желілер, білім мен дереккөздердің базасы мен банкісін 
құрудан тұрады. Сонымен қатар білім алудың басқа бағыттарына ауысуға мүмкіндік беруді қамтама-
сыз ететін ақпараттық инварианттық білімді сақтап қалу талап етіледі. 

Икемділік қағидаты ҚО-ны өткізудің барлық кезеңдерінде: курс бағдарламасының құрылымын 
əзірлеу кезінде, оқытудың түрлі əдістері мен құралдарын үйлестіру арқылы нақты оқу үдерісін қа-
лыптастыру кезінде басшылыққа алынуы тиіс қағидат болып есептеледі. Білім беру мекемелері оқыту 
технологияларын əзірлеуге кеткен күштері мен қаржыларын үнемдеу мақсатында жоо қолданып 
отырған компьютерлік бағдарламаларға сəйкес əзірленген ескі технологиялар шеңберінде көбірек қа-
луға тырысады. Нəтижесінде бағалы жабдықтың білім беру үдерісін жетілдіру ісіндегі пайдалы əре-
кет коэффициенті өте төмен, ал оның қызметі бұрынғы дəстүрлі ақпаратпен жəне бақылау құралда-
рымен қамтамасыз етуді толықтырумен шектеледі. 

Оқушыларды əлеуметтік өзгерістерге бейімделіп қана емес, оларды игеруге үйретуге бағыттал-
ғандығы бұл қағидатты қазіргі заманғы экономикалық жағдайда неғұрлым өзекті етеді. Онда білім 
алушылардың білм алу жолындағы одан əрі қозғалыстарының жеке-дара мүмкіндіктері қағидаты не-
месе жекеге бағытталған ұстаным қағидаты да жатыр. 

Бұл қағидатты жүзеге асырудың ұйымдастырушылық-педагогикалық мəселелері дəстүрлі оқыту 
саласында да аз қарастырылған, Ал ҚО саласында бұл мəселелер мүлде зерттелмеген. Қазіргі заман-
ғы ақпараттық технологиялар бұл қағидатты жүзеге асырудың жаңа мүмкіндіктерін ұсынады деп кү-
тілуде. Əңгіме студенттің оқу үдерісіне икемделуі туралы ғана емес, əзірлеушіге немесе оқытушыға 
оқу курсын құрастыру мен практикалық тұрғыдан іске асыруды жеңілдету туралы да болып отыр. 
Осы ретте ҚО жүйесіндегі курстарды ұсынудың əдістемелік аспектілерінен гөрі оқыту бағдарламала-
рын əзірлеу үшін компьютерлік орта құру мəселесі көбірек сөз болып келеді. 

Бұл қағидаттар білім беру бағдарлары ретінде ХХ ғ. 90-жылдары ЮНЕСКО бағдарламаларында-
ғы жұмыс бағдарлары ретінде халықаралық тұрғыдан мойындалды. 

3. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың əдістемелік мақсаттылық қағидаты орын-
далатын əзірлемелер мен жаңалықтар сəнге еліктеу немесе алынған техникаға оқу үдерісін сəйкестен-
діруге айналып кетпеу үшін ҚО жүйесін жобалау мен құру кезіндегі əрбір қадамның тиімділігін педа-
гогикалық бағалауды талап етеді. Бірінші орынға техниканы енгізуді емес, оқу курстары мен білім 
беру қызметін тиісінше мазмұндық тұрғыдан толтықтыруды қою керек. 

4. Қашықтан білім берудің таңдалған үлгілері мен түрлеріне оқыту технологиясының ба-
ламалылығы қағидатына сəйкес оқыту технологиялары ҚО үлгілеріне балама болуы тиіс. Оқытудың 
ұйымдасқан түрлері ретінде дəрістер, семинар жəне практикалық сабақтар, имитациялық жəне іскер-
лік ойындар, лабораториялық сабақтар, өзіндік жұмыс, өндірістік практика, курстық жəне дипломдық 
жұмыстар, білімді игеруді бақылау. ҚО жүйесін ұйымдастыру үрдісінде оқытудың дəстүрлі түрлерін-
де кездеспейтін үлгілер қолданылуы мүмкін, сондай-ақ қажетті уақытта оған енгізілетін ҚО-ның жа-
ңа үлгілері пайда болуы мүмкін. Мұндай жаңа үлгілердің қатарына нысандық бағытталған немесе жо-
балық-ақпараттық үлгілер жатады. 

5. Білім алушының білім мазмұнын таңдау еркіндігі қағидаты. Бұл қағидатты жүзеге асыру 
кезіндегі басты талаптардың бірі мынадай: ҚО жүйесінің оқу курстары мен пəндерінің мазмұны РФ 
Мемлекеттік білім стандарттарының нормативтік талаптарына сəйкес болуы тиіс. 
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6. Интегративтік қағидаты. Құрылып жəне енгізіліп жатқан ақпараттық технологиялар кəсіби 
білім берудің дəстүрлі жүйесіне жат элемент емес, оған табиғи түрде біріктірілген жағдайда ҚО 
жүйесі тиісті əлеуметтік жəне экономикалық əсер береді. 

Бүгінгі күні білім беру жүйесі ҚО-ның қалыптасу жəне даму кезеңін бастан кешуде. Бұл құбы-
лыстың ұғымы мен мазмұны əлі де тұрақталған жоқ, оны жүзеге асырудың əдістемелік нұсқалары 
əзірленген жоқ, ал оны ұйымдастырудың негізгі əдістемелік қағидаттарын қалыптастыру бұрын əзір-
ленген технологияларды енгізу ісінен қалып келеді. Педагогикалық қызметтің осы саласындағы эм-
пирикалық таным əлі де қателіктерге толы. 

Қазіргі заманғы білім беру үдерісі негізінде студент пен оқытушы арасындағы байланыс жатыр, 
оның үстіне «адам-адам» саласындағы бұл байланыстың қосымша дидактикалық қызметіне сəйкес 
маңызы үлкен. ҚО тəжірибесі көрсетіп отырғанындай, тиімді байланыс өзіндік жеке болуы тиіс, бірақ 
бетпе-бет болуы міндетті емес. Дегенмен бұл саладағы мамандардың көпшілігі əділдікке, тиімділікке 
жəне нақтылыққа қол жеткізу үшін ҚО бойынша оқу материалдарына ҚО-ны қолдаудың ұйымдасты-
рушылық жүйесі ілесе жүру керек деп санайды. Байланыстың электрондық құралдарының пайда бо-
луымен бұл қажеттілік төмендеген жоқ, тек ҚО-ны ұйымдастырудың тəсілдері ғана біршама өзгерді. 

7. ҚО бағдарламаларының негізіне алынған қашықтықтан білім беруде оқу материалын 
блоктық-модульдік ұйымдастыру қағидаты. Модуль дегеніміз — оқу мазмұны мен оны меңгеру-
дің технологиясы біріктірілген мақсатты қызметтік түйін. Модульдерді қалыптастырудың негізі ре-
тінде пəннің жұмыс бағдарламасы алынады. Əрбір жеке модуль белгілі пəндік сала туралы тұтас 
ұғым береді. Бұл тəуелсіз курс-модульдер жиынтығынан жеке немесе топтық (мысалы, жеке фирма-
ның персоналы үшін) сұраныстарға жауап беретін оқу бағдарламасын құруға мүмкіндік береді. Оқу 
бағдарламаларын құру кезінде білім алушының алатын білімге қоятын талаптарын да, оқытудың маз-
мұны мен үдерісіне қойылатын жалпы талаптарды да қанағаттандыруға мүмкіндік беретін курс-мо-
дульдер таңдап алынады. 

Оқыту мазмұны меңгеруі мақсатқа сəйкес жүзеге асырылатын аяқталған жеке кешендер (ақпа-
раттық блоктар) түрінде көрінеді. Дидактикалық мақсат білім алушы үшін қалыптасады жəне тек бі-
лім көлемін ғана емес, оны меңгерудің деңгейін де қамтиды. Модульдер оқытуды субъект-субъект 
негізіне ауыстыруға, жеке оқушылармен жұмысты жақсартуға, жеке көмекті мөлшерлеуге, оқытушы 
мен оқушы қатынасының түрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. 

ҚО-ны жүргізу мен əдістемелік қолдауды ұйымдастырудың негізгі қағидаттарына ҚО-ны жан-
жақты бағалау талаптарына қойылатын материалдың ҚО-ға «берілуі», білім алушының білім алу үде-
рісіндегі белсенділігі жəне т.б. сияқты ережелерді жатқызуға болады. 

Бұл аталғандардың барлығы жиналып келіп қазіргі заманғы ақпараттық жəне телекоммуника-
циялық технологиялар негізіндегі ҚО үдерісіне біртұтас əдістемелік ұстанымды қамтамасыз етеді. 

Танымдық қызметті басқару элементі енетін модуль жəне оның негізінде жасалған модульдік 
бағдарлама модульдік оқытудың өзегі болып саналады. Модульдік білім дидактикалық бірліктерді 
күшейту тұжырымдамасына бағындырылған. Əрбір модуль теориялық жəне практикалық материал 
мен қосымша оқу элементтері салынатын негізгі оқу элементтерінен құралады. 

Қосымша элементтер ретінде: 
 модульдің мақсаттарын сипаттауға арналған элемент (басында орналастырылады); 
 түйіндік-жинақтаушы элемент; 
 əрбір модульді игерудің нəтижелілігін тексеру үшін түрлі тапсырмалардан тұратын бақылау-
шы элемент. 

Негізгі оқу элементтері өзектілік, теориялық, тапсырмалық, бақылаушы жəне əдістемелік блок-
тардан тұрады. Соңғысы студенттің оқу-танымдық қызметін басқару тəсілдерін көрсетеді. 

Оқу үдерісін дəстүрлі блоктік-модульдік ұйымдастыру бірнеше кезеңдер арқылы жүзеге асыры-
лады: 

 студенттердің дайындық деңгейін анықтау, білімдеріндегі жиналған жетіспеушіліктерді ай-
қындау; 

 мазмұны модульдің ақпараттық бөлігін қамтитын таныстыру дəрісі; 
 модульмен одан əрі жұмыс жасау жөніндегі нұсқаулық, модуль аясында материалды игеру ал-
горитмі; 

 модуль бойынша өз бетімен жұмыс жасау үшін қажетті барлық материалды студентке ұсыну 
(əдістемелік қамтамасыз ету); 
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 студенттің модуль материалымен өз бетімен жұмыс жасауы; 
 əрбір оқу элементін балл түріндегі рейтингіге сəйкес осы жұмыстың нəтижесін бағалау (сту-
денттің өзі де жүргізуі мүмкін); 

 күрделенген ағымдық бақылау; 
 кемшіліктер мен қателіктерді жою үшін көмек көрсету; 
 қорытынды бақылау; 
 модуль тақырыбы бойынша білімді жинақтау жəне жүйелеу. 
Модуль тапсырмаларын орындау студенттің өз бетінше жұмысын ұйымдастыру жəне оқытушы-

ның кеңесі, сондай-ақ шағын топтар мен жұптармен жұмыс арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың 
осы барлық кезеңдерінде тығыз кері байланыс ұсталады жəне өзін-өзі бақылау үшін барлық материал 
беріледі. 

Модуль бір пəн аясындағы материалды күрделендіру, модуль шеңберінде бірнеше пəн материал-
дарын біріктіру жəне студенттің əрекетін қиындату қағидаттарына сүйенеді. 

8. Коммуникативтік интербелсенділік қағидаты. Кең мағынада интербелсенділік ретінде кез 
келген субъектілердің əрекеттестігі жəне қолжетімді құралдар мен əдістерді қолдану түсініледі. Бұл 
кезде екі тараптың да диалогке белсенді қатысуы ұғынылады: сұрақ-жауап алмасу, диалог барысын 
басқару, қыбалданған шешімдердің орындалуын бақылау жəне т.б. Миллиондаған адамның бір-бірі-
мен қарым-қатынасы үшін арналған телекоммуникациялық орта табиғатынан интербелсенді орта бо-
лып саналады. ҚО кезінде, ең алдымен, оқытушылар мен студенттер əрекеттеседі, ал бұл əрекеттестік 
электрондық пошта, телеконференциялар, шынайы уақыт тəртібіндегі диалог жəне т.б. сияқты түрлі 
телекоммуникациялық құралдарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Электрондық оқулықтар, же-
лі бойынша ақпарат іздеу жүйесі жəне т.б. сияқты ҚО құралдары ретінде қолданылатын желілік ақпа-
раттық қорлар да интербелсенділіктің жоғары деңгейімен ерекшеленеді. Интербелсенділік оқыту үде-
рісінің тұғырнамалық сипаттамаларының бірі өзара əсерді бейнелейді. Ол коммуникациялық техно-
логиялардың өзінің бағасы ретінде де, оқыту бағдарламаларының сапасы мен тиімділігінің өлшемдері 
ретінде де қарастырылады. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар (гипертехнологиялар, қолдан 
жасалған интеллект, мультимедиа, тақырыптық жүйелер жəне т.б.) негізінде оқытудың жаңа əдісте-
рін дамыту интербелсенділік қағидатының жаңа формада жүзеге асырылуын көрсетеді. 

9. Жеделдік қағидаты. Оқытудың жеделдігі жəне белсенділігінің стратегиялық бағыты ретінде 
А.А.Вербицкий «берілетін ақпараттың көлемін көбейту, оны сығымдау немесе оқылу үдерістерін 
жылдамдатуды емес, білімді игерудің дидактикалық жəне психологиялық жағдайларын жасауды, 
оған оқушының тек интеллектуалды деңгейде ғана емес, тұлғалық жəне əлеуметтік белсенділік тұр-
ғыдан енуін» айтады, «бұл қосымша міндеттерді де шешуге мүмкіндік береді». 
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Основные принципы дистанционного обучения 

Автор всесторонне раскрывает основные принципы применения дистанционного обучения. Рассмат-
риваются вопросы обучения казахскому языку с помощью различных видов работ, эффективность но-
вых методов с целью повышения интереса обучающихся. В статье показано как программные и тех-
нические средства, используемые на уроке, способствуют совершенствованию традиционных методов 
обучения. Автор отмечает, что внедрение инновационных технологий в учебный процесс создает бла-
гоприятные условия для совершенствования преподавания языка. 

In this article the author gives the answer to the question of teaching of Kazach language as the specialty. Us-
ing different methods and types of works. Also shows the effeteness of using the active words, texts to in-
creasing the interests of students. Distance education is prior to the proposed substantial change in the model 
of the educational process. The traditional model of learning is characterized in that: in the heart of the educa-
tional process is teacher; in the learning process communicates a limited number of participants, among stu-
dents is an unspoken competition, most students have the opportunity to play a passive role in the classroom, 
but the predominant form of learning — the transfer of knowledge in the course of explaining by teacher. In 
DE in the center of the learning process is learner; essence of education — independent work, developing the 
capacity for self-learning, based on training activities is cooperation, and the role of students in learning is ac-
tive. In the DE dominating task is organization of independent cognitive activity of the student, his weapons 
skills of independent work for acquiring new knowledge and its practical application. 
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Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

Қазақ тілі сабағында ақпараттық-коммуникативтік  
технологияларды қолдану тəсілдері 

Мақалада қазақ тілін оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып, 
сабақты түрлендіріп өткізу туралы айтылған. Ақпараттық технология сабақты түрлендірудің, 
ерекшелендірудің, дараландырудың тəсілі ғана емес, сонымен қатар сабақты жаңаша 
ұйымдастырудың мүмкіндігі болып отырғандығы қаралған. Ақпараттық-компьютерлік технология — 
оқу орындарында білім жетілдіруші құрал, сондықтан педагогикалық іс-əрекетте кеңінен қолдана білу 
өзекті мəселе болып табылады.  

Кілтті сөздер: қазақ тілі, мемлекеттік тіл, тіл саясаты, тіл үйренушілер, патриотизм, ақпараттық-
коммуникативтік технологиялар, сабақтың түрлері, сабақты түрлендіріп өткізу, сабақты жаңаша 
ұйымдастыру, педагогикалық іс-əрекет, иллюстративті материал, мəтін, мəнмəтін, компьютерлік 
техника, компьютерлік желілер, ақпараттық мəдениет. 

 
Ақпараттық технология (информационная технология; information technology) — 1) объектінің, 

процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мəліметтерді жинау, өңдеу, жеткі-
зу тəсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс; 2) ақпаратты өңдеу үшін пайдала-
нылатын технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе əдістердің жиынтығы. Ақпараттық 
технология (немесе көпшілікке IT атымен танымал ұғым) — қазіргі компьютерлік техника негізінде 
ақпаратты жинау, сақтау, өндеу жəне тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық жəне ки-
бернетикалық тəсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны [1]. 

А.Горячевтің тұжырымдауынша, «ақпараттық технология» — мəтіндік редактор, электрондық 
кесте, мəліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедиа жəне коммуникациялық технологиямен 
сипатталады. Р.Əбдірəсілова болса, «ақпараттық технологияны оқыту құралдары жүйесінің элементі» 
деп қарастырады [2]. 
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Қоғамдағы əлеуметтік өзгерістерге сай қазақ тілін оқытудың жаңа жолдарын іздеу мəселелері де 
əр кезеңде өз дəрежесіне сай сұраныста болды. Қазіргі ХХІ ғасырда мемлекеттік тілді үйрету мəселесі 
жаңа бір белеске көтерілді. Қазақстанның өркениетті елдер қатарынан орын алуы елдегі білімнің, ғы-
лымның даму деңгейіне тікелей қатысты. Бүгінгі күні білім беру жүйесінде жасалып жатқан жұмыс-
тың бəрі осы саланы дамыту мақсатында жүзеге асырылуда. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында 
сөйлеген сөзінде: «Мемлекеттік тіл — елдің барша азаматтарын біріктіретін, ту, елтаңба, əнұран се-
кілді, нышан. Патриотизммен тығыз байланысты мемлекеттік маңызды мəселе — мемлекеттік тіл мə-
селесі. Ол елдің барша азаматтарын біріктіруі тиіс. Қоғамға біздің тіл саясатымыздың мəнін тереңірек 
түсіндіру керек. Ол кез келген мемлекеттің ұлт саясатының өзегі…», — деп нақты ашып айтты. Əри-
не, ұлттың ұлы байлығы, басты тұғыры — тіл екені ақиқат. 

Бүгін біздің алдымызда тұрған мақсат — өзге тілді аудиторияны қазақ тіліне үйрету ғана емес, 
сонымен қатар алдымызда отырған студенттердің Отанының қасиетін сезініп, оның алдындағы ұлт 
жауапкершілігін ұғынып, ол үшін басын бəйгеге тігер тəуекелге баруы болып саналады. Сол сияқты, 
барлық отандастардың отанымен рухани жəне материалдық тығыз байланыста болуы — өзі өсіп-өн-
ген аймаққа деген сүйіспеншілігі патриотизмнің қайнар көзі. 

Тіл үйренушілердің жаңа ақпараттық жəне білімдік ортада табысты іс-əрекет етуі олардың 
бойында ақпараттық-технологиялық құзыреттіліктің қалыптасу деңгейі мен ақпараттық мəдениеттілі-
гінің үстем болуына байланысты болып келеді. Ақпараттық мəдениеттің деңгейі тұлғаның ақпарат-
тық кеңістікте өз адамгершілігін анықтау жəне шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі дамытумен байла-
нысты əлеуметтік маңызды өмір сүру тəсілін көрсетеді. Ақпараттың адам өміріне қаншалықты əсер 
етуіне қарай соншалықты оның жеке тұлғалық ерекшелігі, ақпараттық мəдениеті айқындалады. Қо-
ғамды ақпараттандыруды дамытудың негізгі факторларының бірі — білім беруді ақпараттандыру. 
Олай болса, қоғамның əрбір мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық мəдениеті мен ақпараттық құзы-
реттілігі дамыған тұлға болуы қажет. Білім беруді ақпараттандыру — оқыту мен тəрбиелеудің психо-
логиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге асыратындай жағдайда білім беру саласының теориясы 
мен практикасында ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолда-
ну үдерісі. 

Ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде жоғары білім беретін оқу орындары-
ның оқу үдерісінің тиімділігі заманауи педагогикалық технологияларды ұтымды қолдана білуге тіке-
лей қатысты. Сол себепті ақпараттық-компьютерлік технологиялар құралдарын педагогикалық іс-əре-
кетте кеңінен қолдана білу, іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы оқу орындары мамандары-
ның кəсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда, оқу орындарының педа-
гогикалық үдерісінде ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдана оқыту үде-
рісінде пайдалану өзекті мəселе болып табылады. Бүгінгі ақпараттық қоғамның материалдық техно-
логиялық қоры компьютерлік техникалар мен компьютерлік желілер, ақпараттық технологиялар мен 
телекоммуникациялық байланыстарға негізделген жүйелер болып табылатындығы айқын болып 
отыр. 

Қазіргі жаппай ақпараттандыру заманында қазақ тілін үйрету мен ақпараттық технологияларды 
игеру жарыспалы түрде қолданылады. Ақпараттық қоғам кезінде оқытушы тіл үйренушілердің ал-
дында жалғыз ақпарат көзі болмайды. Ол ақпарат алуды жеңілдететін аралық тұлғаға айналады. 
Адамзат өркениетінің іргелі сипаты қажетті ақпаратты іріктеп алу, жинақтау, өмірге бейімдеп өңдеу 
жəне тұтыну болып табылады. Ақпараттық қоғамда алғашқы компьютерлік сауаттылық пен оны пай-
далана білуді меңгермейінше, белгіленген міндеттерді шешу үшін компьютерлік құралдарды пайда-
лана білмейінше қазіргі ғылым мен мəдениетте, өндірісте, іскерлік пен қоғамның басқа да саласында 
адамның шығармашылық əлеуетін толық пайдалану мүмкін емес. Сондықтан қазақ тілін үйретуде қа-
тысымдық құзыреттіліктің жоғары белсенді түрін дамыту ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды тиімді қолданғанда жүзеге асады. Ақпараттық технологияларды қолдану интерактивтік жəне 
бейімделу сияқты құнды қасиеттері бар білім алу ортасын тудырады. Тілдік білім алуды ақпараттан-
дыру тіл үйренушілерге дүниежүзілік мəдениет байлықтарымен, ақпараттық ресурстармен қатынас 
жасауға мүмкіндік береді жəне шынайы мəдени коммуникация үшін жағдай жасайды. Жаңа ақпарат-
тық жəне білім алу ортасында тіл үйренушілердің табысты қызмет етуі олардың ақпараттық-техноло-
гиялық құзыретінің қалыптасу деңгейімен сипатталады, оның құрамында мəдени ақпарат жетекші 
орын алады. 
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Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қайсысы болмасын өз мазмұнынан грамматикалық 
жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық құрылымның жұмыстарын қамтиды. 
Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғышарттарын ғалымдар төменде-
гідей саралайды: 

1. Компьютер шексіз ақпарат əлеміне енуге жəне ақпаратты жүйелі түрде талдап, сараптауға 
мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық мəдениетінің үнемі 
өсуіне жағдай жасайды. 

2. Компьютер адамның зерттеу-танымдық əрекетінің əмбебап құралы ретінде ерекшеленеді. 
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі — оның қатысымдық құрал бола білуі. Яғни, бі-

лімгер ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл — мəтіндерді оқу, сұхбат 
жасау, жазу, тыңдау əрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ. 

4. Құрал білімгерлерге өз əрекеттерінің нəтижесін айқын көрсете алады. Білім алуда дұрыс ше-
шім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тəсілін, стратегиясын қалыптастырады. 

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау мүмкіншілігі 
туындайды. Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мəтіндер мен ақпаратты білуге жол ашады. 
Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір жағ-
дайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақтың тиімділігін арт-
тырып, білім берудің табысты болуына оң ықпалын тигізбек. Ақпараттық-коммуникативтік техноло-
гияны барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану арқылы сабақтарда алынған ақпаратқа талдау жасай бі-
луге, ақпаратты дұрыс таңдауға жəне өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландырады. Ақпараттық-ком-
муникативтік технология негізінде оқытудың жаңа моделін құруға жол ашылып отыр. Ақпараттық 
технология — сабақты түрлендірудің, ерекшелендірудің, дараландырудың тəсілі ғана емес, сонымен 
қатар сабақты жаңаша ұйымдастырудың мүмкіндігі. Ақпараттық технологияның көмегімен жүргізі-
летін сабақтарда — студент өзін белсенді жəне еркін, оқытушымен тең дəрежеде ұстай алады. 

Қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың белсенділігін арттыруға, 
дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге, студенттің өздік жұмысының кө-
лемін көбейтуге болады. Педагогикалық технология жалпы компьютерлендіру үрдісінен тысқары 
қалған жоқ. Сондықтан сабақта ақпараттық жəне коммуникативтік технологияны кеңінен пайдалану 
үйреншікті, қалыпты жағдай ретінде қарастырылғаны дұрыс. Бүгінгі күні кез келген оқытушы қазақ 
тілі пəні болсын, басқа пəндер болсын ақпараттық жəне коммуникативтік технологияны пайдалану 
арқылы əр түрлі сабақтарға əзірлемелер дайындап жəне оны жоғары деңгейде өткізе білсе, сабақтың 
тартымды əрі қызықты болатыны анық. Мұндай сабақтар студенттерді ақпараттар əлеміне тарту ар-
қылы, сол əлемді өз көзімен көруге, көргенін курстастарына жеткізу барысында тіл дамыту мүкіндігі-
не ие болады. Сабақты Интернет желісіне қосылған компьютер арқылы басқару — ауызекі сөйлеуге 
үйренудің тиімділігін арттырып, студенттің ойлау қызметін белсендіреді. 

Компьютерді қазақ тілі сабағында пайдаланудың негізгі мақсатының бірі — теледидар материал-
дарын сабақта тиімді пайдалануды ұйымдастыру арқылы, дəстүрлі оқытушы — дəрісхана — студент 
жүйесінің орнына студент — компьютер — компьютерлік оқыту бағдарламалары — оқытушы жүйе-
сін енгізу оқыту үрдісін, оқытушы мен студент рөлінің сипатын түбегейлі өзгертеді. Компьютердің 
иллюстративтік жəне диалогтік мүмкіндіктері оқу үрдісінің уəждеме саласы мен əрекеттік құрылы-
мына үлкен əсерін тигізеді. Тіл үйренуге қабілеті төмен студенттердің өзі де компьютерден берілген 
тапсырмалар арқылы сөйлеуге, ойын дұрыс жеткізуге тырысады. 

Қазақ тілін үйретуде Интернеттің мүмкіндігіне тоқтайтын болсақ, сөйлеу əрекетінің төрт түрінде 
(оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым) де пайдалануға болатыны белгілі. Яғни, ақпараттық техно-
логия — оқу орындарында білім жетілдіруші құрал. Мысалы: бастауыш топтарда — Интернеттен 
алынған суреттерді иллюстративті материал ретінде пайдаланып, əр түрлі жаттығулар құрастыру ар-
қылы студенттердің сөйлеу дағдысын қалыптастыруға; шағын ертегілер мен əңгімелерді тыңдату жə-
не оқыту арқылы тіл дамытуға, сонымен қатар материалды таңдау мүмкіндігін студенттердің өзіне 
беруге болады. Студент материалды іздеу барысында əр түрлі мəтіндерді оқып, оны түсінуге тырыса-
ды. Толассыз ақпараттар ағымын бүкілəлемдік Интернет жүйесі, спутниктік арналар, теледидар, ұялы 
байланыс арқылы көріп, естіп қабылдауға машықтанған ХХІ ғасырдың өкіліне нағыз керегі — сан-
дық бейне, анимация, компьютерлік оқыту ойындары, дыбысты жаңғырту т.б. компьютерлік техноло-
гиялар. Осылардың бəрін қолдануға мүмкіндік беретін қазіргі мультимедиалық бағдарламалар тіл үй-
ретуді жеделдетуге, оқу уəждемесін көтеруге, сөйлесім əрекетін дамытуға зор əсерін тигізеді. 
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Сөйлесім əрекетінің кез келген түрінің негізіне көру-есту моторының арасындағы байланыс жа-
татыны белгілі. Сондықтан тақырыптық жүйеде аудио-, бейнеəсерлермен ұсынылған тілдік материал 
адамның көру, есту сезімдеріне ерекше əсер ете отырып, есте сақтау мүмкіндігін арттырады. Қосы-
лып əндер айту, диктордың айтқанын қайталау арқылы дұрыс айтуға дағдыландыру, мағынасын аша 
түсетін бейнематериалдар, грамматикалық анықтағыштар, сөздіктер т.б. арқылы тың тақырыпты жан-
жақты ұсыну, бос орындарға жауаптар жазу, диктант, мазмұндама жазу, сəйкестік, балама, ашық, жа-
бық, реттік тест түрлерін орындату т.б. тəсілдер компьютерлік технологиялардың арқасында өте 
жылдам жəне ыңғайлы жүйеде жүзеге асуда. 

Жалғастырушы топтарда — жаңалықтарды көріп, тыңдату, тыңдаған жаңалықтары бойынша пі-
кір алмасу жəне «Қазақ» радиосынан: «Бала тілі — бал», «Атадан қалған асыл сөз», «Інжу-маржан», 
«Кешкі ертегі» айдарларымен берілген материалдарды тіл дамыту жұмыстарына пайдалануға бола-
ды. Осы материалдар көмегімен төмендегідей жұмыс түрлерін ұйымдастыруға болады. 

Мысалы: 1. «Ассоциация жəне болжам». Студенттер топпен, жұппен немесе жеке тапсырма ала-
ды. Мəтіннің тақырыбын естігеннен кейін қандай ассоциация пайда болды? Мəтін не туралы болады 
деп ойлайсыз? 

2. «Сұрақ-жауап». Мəтінді тыңдатып, бір-біріне сұрақ қояды. Өздерінің жауаптарынан мəтін құ-
рады. Құрастырған мəтіндері мен аудиомəтінді қайта тыңдап, салыстырады. 

3. «Мəтінді тыңдап, аяқта». Келесі мəтіннің басын тыңдап, аяғын өзі құрастырып, аяқтайды. 
4. «Мен диктормын». Аудиомəтінді бірнеше рет тыңдап, диктор рөліне еніп (мүмкіндігінше жат-

тап алады), сөйлейді. 
5. «Мен музыкамен көркемдеушімін». Мəтінді тыңдап, мəтін мазмұнына сай əуен таңдайды. Бұл 

əуенді неге таңдағанын түсіндіреді. 
6. «Мен көркемдік жетекшімін». Мəтіннің мазмұны мен əуеніне сай əр түрлі слайдтар дайындай-

ды жəне бұл слайдтарды неге таңдағанын түсіндіреді. Интернет арқылы жалғастырушы топтармен 
жүргізілетін жұмыстардың тиімді түрі ретінде соңғы кезде студенттердің өз беттерінше дайындап 
жүрген — комикс жасау жұмыстарына толығырақ тоқтала кетейік. Комикс дегеніміз — əр түрлі сю-
жетті суреттер арқылы белгілі оқиғаға студенттердің өздері құрастырған əңгімелері. Əңгіменің ортақ 
тақырыбын студенттермен ақылдаса отырып, бірлесіп таңдауға да немесе студенттердің өз бетімен 
таңдауына да болады. Комикс жасау жолдары: 

1) Интернеттегі «Paint» бағдарламасымен салған суреттерінің көмегімен дайындайды; 
2) дайын аннимацияларды пайдаланады; 
3) мультфильмдерді пайдаланады; 
4) суреттерге түсіріп, түсірілген суреттерді пайдаланады. 
Комикс жасау арқылы студенттердің шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттері қалыптасады; 

ассоциативтік өрісі кеңейеді; қазақша сөйлеу жəне жазу (сюжеттегі рөлдердің сөздерін жазу арқылы) 
қабілеттері дамиды, студенттің қазақ тіліне деген қызығушылығы жəне белсенділігі артады [3]. 

Тағы бір маңызды құрал — ол интерактивті тақта. Интерактивті тақта компьютер мен проектор-
ға қосылған үлкен интерактивті кешен болып табылады. Тақтаның мүмкіндігі өте зор. Біріншіден, тіл 
үйренушінің қазақ тіліне деген қызығушылығын молайтуға үлкен əсер етеді. Ресурстар кітапханасы 
арқылы суретпен жұмыс жасап, оқушының сөздік қорын молайтуға ықпал етеді. Мысалы, белгілі бір 
сөздің фонемалық символының айтылуын тексереді, аудармасыз сурет арқылы лексикалық қорды 
байыту жұмысын іске асыруға болады. Тест жұмыстарын нəтижелі өткізуге көмегі мол жəне тағы сол 
сияқты толып жатқан оң мақсаттарға қол жеткізуге болады. Сабақта интерактивті тақтаны қолдану-
дың артықшылықтары: 

 сабақтағы уақыттың үнемделуі; 
 сабақ материалының мейлінше тығыз ұсынылуы; 
 аз уақытта көп ақпарат көзіне қол жеткізе білу; 
 суретпен жұмыс жасау арқылы сөздік қорды молайту. 
Қазақ тілін оқыту əдістемесінде өте маңызды бағыт — мультимедиалық презентациялар. Муль-

тимедиа алуан түрлі ақпараттық объектілердің бірлігінен, мысалы, мəтін, графика, бейне (video) ани-
мация жəне дыбыстан тұрады. Қазақ тілінде презентациялар дайындағанда оқушылар жоспарлау, жо-
балар жасау үрдісінде жаңа білім мен білікке ие болады. Осы жұмыстың нəтижесінде: 

 тəжірибе алмасу; 
 ақпарат алмасу; 
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 мəселелер шешу əдістерімен алмасу; 
 жеке жəне бірлескен жобалар нəтижелерімен алмасу жəне тағы сол сияқты сан алуан амал-тə-
сілдерді жүзеге асыруға мүмкіндік бере алады.  

Сонымен қатар əр түрлі жағдаймен сабаққа қатыса алмаған студентпен Интернет, мектеп сайты 
арқылы қарым-қатынас жасау да жаңа инновациялық технологиялардың бірі деп есептеуге болады. 
Əр түрлі қатысым құралдарын пайдалана отырып, оқушылар мен ұстаздар электронды пошта арқылы 
араласа алады. Университет сайтына студентке кластерлер арқылы өткен тақырыпты беруге мүмкін-
дік тудырады. 

Білім берудің кез келген саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың өз бе-
тінше жұмысын жəне олардың жоғары танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ой-
лау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Сапалы электронды 
оқулық қашықтықтан оқытуға, тіл үйренушінің өздігінен оқып үйренуіне мүмкіндік береді. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі — бұл оқушыларға өз бетімен немесе бірлес-
кен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нəтижесін көріп, өз өзі-
не сын көзбен қарауына жəне жеткен жетістігінен лəззат алуға мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім өт-
кізетін сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет. 

Елбасы өзінің қазақстандықтарға арнаған Жолдауында оқу-тəрбие үрдісін ақпаратттық техноло-
гиялармен барынша қамтамасыз ету міндетін білім беру жүйесінің басты мақсатының бірі жəне оның 
болашағы үшін маңызды фактор екенін атап көрсеткен болатын. Оқытудың жаңа инновациялық əдіс-
тері мен пəнге байланысты жаңа технологияларды пайдалануға итермелейді. «Инновация» деген 
ұғым латын тілінде жаңарту, жаңалық, өзгеріс енгізу деген түсінікті білдіреді. Қазіргі таңда оқушы — 
ақпаратпен қаруланған, жан-жақты дамыған тұлға. Оның білімдік қабілеттерін дамыту үшін мұғалім-
дер жан-жақты қаруланған болуымыз керек. «Балаға білім бергенде, алыстан жақынға, таныстан жат-
қа көшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек» деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, оқыту про-
цесіне жаңа көзқараспен қарау керек. 

Қазіргі қоғамның қарқынды дамуы жағдайында еңбек сапасына қойылатын талаптың күшеюіне 
байланысты еліміздегі білім беру саласының жетілдірілуі жөніндегі бірқатар еңбектерді атап өтуге 
болады. Атап айтқанда, білім беру жүйесін ақпараттандыру мен қазақ тілі мен əдебиетті оқытудың 
теориясы мен əдістемесі саласында бірқатар еңбектер жарық көрді. Қазақ тілін өзге тілді оқушыларға 
оқытуға арналған Ш.Бектұров пен А.Бектұрованың «Қазақ тілі» оқулығы, Л.Екшембаеваның «Қазақ-
ша сөйлегіңіз келе ме?» жəне т.б əдістемелік кешендер, орыс əдістемешісі, ғалым Е.Пассовтың ком-
муникативті оқыту технологиясы, Г.А.Китайгородскаяның белсенділікті арттыра оқытуы, Ж.Сарие-
ваның «Қазақ тілінің оқыту əдістемесі», М.М.Жампейісованың «Модульдік технологиясы», И.Кубае-
ваның « Қазақ тілін орыс мектептерінде еуростандарт негізінде оқыту» жəне көптеген басқа да əдісте-
мелер қолданылып жүр. Жоғарыда аталған барлық əдістемелермен қатар, тіл үйренушілердің өзіндік 
қызығушылықтарына жауап беретін ақпараттық технологияларды қолдану жаңа ағынды білім беру 
талаптарына сай келері анық. Мұндай жаңарулар қазақ тілі сабақтарында өз үрдісін табуда [4]. 

Заман ағымына қарай сабаққа компьютердің мүмкіндіктерін пайдалану өз нəтижелерін беруде, 
ол оқушының танымдық белсенділігін ғана арттырып қоймай, логикалық ойлау жүйесін де қалыптас-
тырады, шығармашылық еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Қазіргі еліміздің білім беру саласына талап етіліп отырған негізгі міндеттер ретінде: ол ұлттың 
бəсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалатынын жəне əлемдік білім 
кеңістігіне толығымен ену білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруде білім беру үрдісіне ақ-
параттық-коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен 
мультимедиалық бағдарламаларды тиімді жəне кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды 
əлемдік білім берумен ықпалдастыру, білім беру ұйымдарының байланыстарын нығайту, т.б. негізгі 
бағыттарды көрсеткен болатын. 

Əрбір елдің технологиялық даму дəрежесіне оның экономикалық қуаты мен халқының тұрмыс 
деңгейі ғана емес, сонымен қатар əлдебір елде қазіргі технологияның дамуы мен қолданылуының 
деңгейі оның материалдық базасының дамуымен ғана емес, негізінен қоғамды парасаттандыру дең-
гейімен, оның жаңа білімді туындату, игеру жəне қолдана білу қабілетімен де анықталады. Мұның 
барлығы елде білім беру ісін дамыту деңгейімен жəне білімді ақпараттандыру мəселелерімен байла-
нысты. 
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Экономикалық тұрғыдан озық елдердің дамуына жасалған талдау — білім беру жүйесін ақпарат-
тандыру кейін олардың экономикасының, ғылымы мен мəдениетінің жедел дамуының басты шартта-
рының бірі болғанын көрсетеді. 

Еліміздің қазіргі əлеуметтік-экономикалық даму жағдайы компьютерлік технологияны жаппай 
пайдаланумен сипатталады. 

Қазіргі заманда ғылымсыз жан-жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына қосылу мүмкін 
емес. Ал мұғалімдердің бүгінгі заманға сай берілген сабақтары осы мəселелерді шешуші күш болып 
отыр. Тіл үйренушілер неғұрлым көп білгісі келеді, ендеше біздің міндетіміз — оқытудың тиімді 
жолдарын іздестіре отырып, сапалы сабақ беру. Оқытушының міндеті — түрлі əдістемелік амалдар, 
технологиялар арқылы оқушының тек дайын білімді ғана емес, өз бетінше ізденуші, жеке тұлға ретін-
де қалыптастыра білу. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий  
в обучении казахскому языку 

В статье рассматривается метод проведения занятия в форме преобразования, с использованием 
информационно-коммуникативных технологий в обучении казахскому языку. Также говорится о том, 
что информационная технология является не только способом преобразования, обособления, 
выделения занятия, но и возможностью организации проведения занятия по-новому. Эффективное 
использование информационно-компьютерных технологий — необходимое условие решения 
проблемы усовершенствования знаний. 

In the article there is considered a method of conducting a class in the form of transformation using informa-
tion-communicative technologies in teaching the Kazakh language. There is also mentioned that the informa-
tion technology is not only a method of transformation, isolation, separation of a class, but also a possibility 
to organize the class conducting in a new way. Informative-computer technology is an actual problem in us-
ing pedagogical actions in improving knowledge. 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Жоғары оқу орындарында қазақ тілінің орыс топтарында берілуі 

Мемлекеттік саясаттың маңызды басымдылығының бірі мемлекеттік тілді оқытушылардың 
əдістемелік құзыреттілігін арттыру болып табылады. Сондықтан қазақ тілін оқытудың тиімділігін 
жоғарылату мақсатында практик-оқытушылардың əдістемелеріне айрықша назар аударылуда. Мақала 
авторлары жаңаша технологияларды қолдана отырып, сөйлеу тілін дамытудың əр түріне арналған өз 
əдістемелерін ұсынды. Мемлекеттік тілді оқытуда заманауи технологияларды қолданудағы мақсат — 
оқыту үдерісін жандандыру жəне оның нəтижелілігін арттыру. Ұсынылған əдістемеде сөйлеу жəне 
өзара қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытуға, тіл үйренушілердің танымдық қызметін дамыту, 
оқыту сапасын жақсартуға ерекше назар аударылған. 

Кілтті сөздер: мемлекеттік тіл, мемлекеттік тілді оқыту мен үйрету əдістемелері, тілдік материалдар, 
тілдің қоғамдық-əлеуметтік мəні, лингвистикалық дүниетаным, сөйлесім компоненттері, оқылым, 
таңдалым, жазылым, айтылым, тілдесім, практикалық дағды, оқыту технологиясы, тілдік қатынас, 
диалог, монолог, диспут, дидактика. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Жолдауында мемлекеттік тілді еліміздің қоғамдық өмі-

рінде қызмет ету аясын кеңейту, тілді оқу орындарында оқыту мен үйрету əдістемелерінің сапасын 
жақсарту мəселесіне назар аударды. 

Үйретілетін тілдік материалдарға, жалпы оқу бағдарламасына өзгерістер еніп, бұрынғыға қара-
ғанда күрделеніп, тілді үйретудің əдіс-тəсілдерінің де жетілдіріліп жатқаны да белгілі. 

Қазақ тілінің тəуелсіздікпен қоса жеткен биігі — қоғамдық қызметінің өсуі. Қазақ тілінің қаты-
нас құрал ретіндегі қызметі кеңіді, оны осындай құрал ретінде білуге, үйренуге ұмтылушылардың са-
ны көбейді. 

Қазақ тілін оқытудың міндеттері екі бағыт бойынша белгіленеді. 
«Танымдық бағыт бойынша: оқушының тіл туралы лингвистикалық дүниетанымын қалыптасты-

ру; тілдің қоғамдық-əлеуметтік мəнін түсіндіру; тілдің жеке адам өміріндегі мəнін түсіндіру; сөз мə-
дениетінің сатыларын таныту; шешен сөйлеу түрлері мен талаптарын таныту» [1]. 

Практикалық-прагматикалық бағыт бойынша: сөйлесім компоненттері бойынша (оқылым, таң-
далым, жазылым, айтылым, тілдесім) бойынша қатысымдық дағдыларын жетілдіру; əдеби тіл норма-
ларын меңгерту; тілдік жағдаятқа сай қарым-қатынас жасауға дағдыландыру; тілдік талғамдарын да-
мыту; шешендік сөз бен пікірталас түрлеріне тəн сөйлеу мəдениеті талаптарына сай тілдік құзыретте-
рін қалыптастыру. 

Қазақ тілі де басқа тілдер сияқты танымдық іс-əрекеттердің құралы, ойлаудың формасы жəне 
оны дамытудың негізі болып саналады. «Қазақ тілі» пəні арқылы тілдің үш түрлі қызметін: 

1) теориялық мəселелердің практикалық дағдының базасы болатынын пайымдауға үйрететін бі-
лімдік қызметін; 

2) адамзат жинаған тарихи-мəдени, рухани мұраларды тіл арқылы меңгеруге болатынын жəне өз 
ойын жеткізудің, өзін-өзі тану мен өзгені танудың бірден-бір құралы тіл екендігіне көз жеткізетін та-
нымдық қызметін; 

3) алған білімді практикалық тұрғыда қалай қолдану іскерліктерін жетілдіруге бағыттайтын ком-
муникативтік қызметін таныту міндеті тұр. 

Қазір əдістеме ғылымында оқытудың жаңа технологиясы деген ұғым кеңінен қолданылуда. Оқы-
ту технологиясы мен əдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланыста. Екеуінің де мақсаты бір, яғни 
оқытудың тиімді жолдары. Қазір оқу үрдісінде дəстүрлі əдістермен қатар жаңаша жаңғыртып оқыту 
əдісі жиі қолданылып жүр, яғни, тіл үйренушінің белсенділігін арттыру, оқыту сапасын көтеру. 

Ғалым Қ.Қ.Қадашева былай дейді: «Тілді жаңаша жаңғыртып оқытуда оқытушы-түсіндіруші, ал 
үйренуші-тыңдаушы немесе оқытушы-үйренуші деген ұғымды мүлдем жояды. Оқытудың бұл түрін-
де тіл үйренуші оқыту объектісінен білімді меңгеруші, өзі тілді үйренуді іске асыратын субъект қыз-
метіне көшеді» [2]. 

Яғни, оқытушы бақылаушы бағыт беруші рөлінде болады. Тілді жаңаша жаңғыртып оқытуда та-
лап та, қарым-қатынас та өзгереді. Кез келген оқыту технологиясы іс-əрекеттің қарқындығы мен бел-
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сенділігін арттырғандығымен де, кейбір технологияда бұл құралдар басты идеяны жəне нəтиже тиімді-
лігінің негізін құрап, жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталған, олар: проблемалық оқыту техно-
логиясы, коммуникативтік технология, дамыта оқыту технологиясы, пікірсайыс, ойын əдістері т.б. 

Сонымен қатар қазақ тілін үйретуде оқыту əдістемесінің сапасын арттыру үшін жоғары белсен-
ділікті дамыту əдістемесін де қолдануға болады. 

«Ғалым Т.Левандовский интеракцияның қарым-қатынас жасау үрдісін синоним ретінде сипат-
тайды. Бұл əдіс əсіресе сұхбат құруда тыңдаушылардың белсенділігін арттырады. Топ болып, жұп бо-
лып жұмыс істеуге үйретеді» [3]. 

Интерактивтік əдіспен сабақ өткізгенде оқытушы кеңесші рөлін атқарады. Тіл үйренуші іздену-
ге, шығармашылықпен жұмыс істеуге үйренеді, тілге деген қызығушылығы артады, яғни өз қажетті-
лігі үшін үйренуде ынтасы оянады. Оқытушы өзге тілді үйренуде маңызды болып табылатын тыңдау-
шы мен тыңдаушының арасындағы интеракцияны қалыптастыруға жағдай жасайды. 

Оқытушы жұмысты ұйымдастыра білуі қажет: мақсат қою, жұмысты жоспарлау, тапсырманы 
бөлу, тыңдаушылардың əрекетін бақылау жəне бағалау, оқытушы тыңдаушының кеңесшісі болады. 
Жұмысты ұйымдастырып, топқа бөліп, əр топқа тақырып беріп, оларды талқылау көзделеді. Келесі əр 
студентке жеке-жеке тапсырма беру, одан кейін жұптық тапсырмаға əр түрлі жағдаяттық тапсырма-
лар немесе сұхбат т.б. беруге болады. Соңында бүкіл топ өз жұмыстарының нəтижесін талқылайды, 
бір-бірін бағалайды. 

Тілді жаңаша жаңғыртып оқытуда тіл үйренуші өз еркімен, сапалы түрде, өзіндік əрекетімен, 
зорлықсыз тілді өзі үйренеді. Интерактив əдісте рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, яғни жоғары бел-
сенділікті дамыту əдістемелері, қолданылады. Мемлекеттік тілді орыс тілді дəрісханада үйретуде тіл-
ді жаңаша жаңғыртып оқыту, интерактив əдістерін оқу үрдісінде қолданып жүрміз. Белгілі ғалым 
М.Оразбаева былай деп көрсетеді: «… тілдік қатынасты игеру тек тілдік ортаға қатысты тақырыптар-
ды соған сəйкес лексикалық минимуммен сөйлеу үлгілерін сөйлем əрекеттерін үйретумен іске асады. 
Тілдік қатынас ешуақытта грамматиканы жеке үйретумен жүзеге аспайды. Адамға қажет тақырып, 
сөйлем, тұрақты тіркес, мəтін арқылы ұсынылып, грамматика сол тілдік қатынастың қажетіне қарай 
сұрыпталғанда ғана нəтиже береді» [4]. 

Жаңа əдістерді пайдалануы — бүгінгі күннің талабы. Жаңаша жаңғыртып оқыту, интерактив 
əдістері тіл үйренушінің танымдық білімдік белсенділігін тудыруға уəждемесін тудыруға бағыттал-
ған. Қазақ тілін үйренуде бұл əдістер арқылы елеулі нəтижелерге жетуге болады. Бірақ бұның бəрі 
оқытушылық шеберлігіне байланысты, оқытушы үнемі ізденісте болуы қажет. 

Орыс топтарында қазақ тілі сабағының білімдік дəрежесі бүтіндей басқа. Өйткені орыс топта-
рындағы қазақ тілін оқытудың əдісі де, оған қойылатын талаптары да өзгеше. Мақсаты оқушыларды 
қазақша сөйлей білуге үйрету болады да, сол сөздерден сөйлем құрау үшін грамматикалық ережелер, 
анықтамалар сөз үйретудің техникасы ретінде қарастырылады. Қазақ тілі сабағы əрі тартымды, əрі 
қызықты, əрі сапалы болуы əр пəн мұғалімдерінің өзіне, білім деңгейіне, кəсіби шеберлігіне байла-
нысты. Оқу-тəрбие негізі — сабақ. Сондықтан сабақ тартымды, əсерлі, мақсатты, айқын, қызықты 
жəне толық мəнді болуы тиіс. Ол — сонымен бірге басқа ұлт балаларына қазақтың əдебиеті мен мə-
дениетін, ғылымын, өнерін насихаттайтын пəн. Оқытушы сабақты дұрыс жоспарлап, мақсатын нақты 
белгілеп алмайынша дегеніне жете алмайды. Сабақтың мазмұнын, құрылысын, дəлдігін, жұмыс жүр-
гізу тəсілін мұқият ойластыруы қажет. 

Іскерлік дегеніміз — өмірдің қай саласында болмасын істі байыбына жетіп түсіну зеректігі, мə-
селені тереңнен қозғай білу көрегенділігі, көпшілік алдына шығып сөйлеу таланты, адамдарды түсі-
ністік қарым-қатынаста іске жұмылдыру қабілеті, осының бəрі тіл өнері арқылы жүзеге асады. 

Қазақ тілін оқытуда жүйелілік ұстанымның сақталуына көп мəн беру қажет. 
Оқушылардың тіл туралы біртұтас білім алуына қажетті мүмкіндіктер өз деңгейінде қызмет ат-

қаруы тиіс. Мəселен, лексика сөздің ішкі мазмұны жағын қарастырса, сол сөздің материалы, яғни, 
сыртқы жамылғысы болып саналатын тіл дыбыстары туралы мағына беретін фонетика саласы екінші 
кезекте берілсе. 

Қазақ тілін сапалы меңгерту үшін бірінші кезекте оқушының лингвистикалық дүниетанымын қа-
лыптастыру мақсат етілген. Сөз — тілдің мəйегі, өйткені тілдің өзіндік ерекшелігін де, өзге тілдерден 
айырмашылығын да, өзара ортақ белгілерін де ажыратуға негіз болатын бірлік. Одан кейінгі білім 
жүйесінде сол сөздердің түрленуінің өзіндік заңдылықтары жаңа сөздердің жасалуының түрлі тəсіл-
дері мен жолдары туралы жан-жақты ұғым қалыптастыратын сөзжасам оқытылса. Келесі кезекте сөз-
дің құрамын жəне ішкі мағынасына, түрлену категорияларының сипатына жəне сөйлемде атқаратын 
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қызметіне қарай тілдегі бүкіл сөздердің түрлі талаптарға бөлінуін зерттейтін морфология оқытылса. 
Сондай-ақ синтаксистің бір арнасы сөз тіркестері, сөздердің байланысу тəсілдері мен түрлері, жалпы 
сөйлем туралы толық білім беруге бағытталса. 

Себебі дидактикадағы жеңілден ауырға қарай, қарапайымнан күрделіге қарай, сатылы сабақтас-
тық, білімнің оқушының жас жəне психологиялық ерекшелігіне сəйкес болуы секілді ұстанымдардың 
табиғи түрде жымдасып, оқу процесіндегі үзіліссіздіктің сақталып отыруына əкеледі. 

«Бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандартында» өзге тілді оқушыларға қазақ тілінде 
«қойылған сұрақты, қайтарылған жауапты түсіну, қысқа мəтінді тыңдап, түсінігін айту, жауап қайта-
ра алу» деген талаптар қойылғандықтан, қатысымдық жаттығулар жүйесі тілді практикалық деңгейде 
меңгеруге бағытталуға тиісті. Сонда қатысымдық жаттығулар жүйесінің оқыту процесінде атқаратын 
рөлі төмендегідей: 

 жүйелі түрде білік пен дағдының қалыптасуын дамытады; 
 тілдің ерекше тілдік материалын (фонетика, орфоэпия, орфография, лексика т.б) қолдануы 
үшін тиісті əрекеттер ескертіледі; 

 интерференциялық ықпалға ұшырайтын, тілдің өзіне тəн ерекшеліктерін, қиындықтарын мең-
геруінің, ана тілі тасымалдауы тиімділігінің процестерін анықтайды; 

 жаттығулардың қарапайымнан күрделіге ауысуын жүйелі түрде іске асыруға бейімдейді. 
Қорыта келгенде, қатысымдық жаттығулар жүйесі оқыту процесін сапалы өткізуге, оқушының 

сөйлеу əрекеттерін (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) тез меңгеруіне ықпал етіп, нəтижесінде 
өз ойын, пікірін, болып жатқан оқиғаны, тағы да басқаларды дұрыс бағалап, айта білуге дағдыланды-
рады. 

Ал келесі сатысында қазақ тілі пəні осы білімдердің осы оқушының жеке бас мəдениетін дамы-
туға тірек ретінде алынуын, яғни тілдік білімнің оқушының коммуникативтік құзырлығын, дамытуды 
көздесе. 

Тіл білімі туралы теориялық мағлұматтарда əр кезеңде қайта еске түсіріп отыру (қайта қарасты-
ру) дұрыс емес. Керісінше, білімнен білікке, біліктен мəдениетке қарай бірте-бірте дами отырып иге-
рілетін тілдік білімнің пəндік-мазмұндық жүйесін құру қажет. Оқушыға тілдің тек грамматикалық 
ережелердің жиынтығын ғана емес, тілдің танымдық көкжиегінің кеңдігінің, ұлттық рухани мұраның, 
жас ұрпақтың болашақ дамуының тетігі екендігін сезіндіретін оқу материалдары негізінде сапалы бі-
лім мен сапалы тəрбие беру қажет. 

Орыс тілді оқушылар қазақ тілін оқу барысында тілдегі қолданылатын түрлі атауларды ана тілі-
нің таңбаларының үстіне қосымша таңбалар ретінде қабылдайды. Мысалы, əріп, дыбыс, сөз т.б. Оқу-
шы екінші тілдің таңбаларын нашар меңгерсе, сөз жасаушы қосымшалар сөйлеуді қиындатады. Оқу-
шы тек негізгі мəліметтерді есте сақтауы мүмкін. Есте сақтау тілді меңгеру үшін жеткіліксіз. Оқушы-
да тілдік таңбаларды дұрыс қолдану дағдысын қалыптастыру керек. 

Психологтардың пікірінше, тіл үйретуде оқушының оқу қабілетіне, оның ана тілінен алған білі-
міне сүйеніп, екінші тілде сөйлеу дағдыларын сапалы қалыптастыру пайдалы. Сонда ғана қажетті 
дағдылар орнықты, нық қалыптасады. 

Тілді үйренуде оқушының қабылдау үрдісінің қызметі ерекше. Тіл үйренуде есту жəне қабыл-
даудың орны бөлек. Өйткені тіл үйренуде оқушылар алдымен ауызекі сөйлеуге үйренеді. Онда ды-
быстарды, сөздерді есту, сөйлеуді қабылдау арқылы үйренеді. Бұл жоғарыда көтерген мəселеге сай 
келеді, яғни ауызша сөйлеу, таңдау, тілдесу дағдыларын меңгерту. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты əлемдік стандартқа сай мүд-
делі жаңа білім беру өте-мөте қажет» деп Елбасымыз атап көрсеткендей, қазіргі таңда Қазақстанда бі-
лім кеңістігінде жаңа бағдар жүйесі жүріп жатыр. Бұл процесс орыс аудиториясында қазақ тілін жүр-
гізудің талаптарын өзгертуге жол салады. 

Қазіргі уақытта оқу бағдарламасына жаңа үрдістер, жаңа оқу технологиялары енгізіліп отыр. 
Оқытушы сабақ беруде өз шеберліктерін шыңдап, дамыту үшін жаңа оқу технологиясының алуан 
түрлерін меңгеріп, оны өзінің күнделікті сабағында қолданып отырады. 

Технологияның тиімділігі, оның болашағы маманның психологиялық ерекшелігіне, іскерлігіне 
байланысты. Бұдан шығатын басты талап субъектінің мəн бере оқуы, жеке бастың даму диагностика-
сы, жағдайларды жобалау, ойлы ізденістер диалогы, оқулықтағы тапсырмаларды өмірмен байланыс-
тырып беру. 

Оқу-тəрбие процесінде жаңа технологияның кейбір аспектілерін даралап көрсетуге болады: 
1. Тыңдаушылардың оқу үрдісіне қызығушылығын тудыру. 
2. Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту, оны жетілдіру. 
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3. Кең көлемде дамытып, білімді терең игеруіне жағдай туғызу. 
4. Білім сапасын көтеру. 
Инновация дегеніміз — ол тек аудио-, бейне-, компьютер ғана емес, ол жаңа əдіс-тəсілдердің, 

идеялардың жиынтығы. Инновациялық əдіс-тəсілдерді енгізу студенттердің саналы да, сапалы білім 
алуының бірден-бір шарты. Инновациялық процесті жүзеге асыру үшін төмендегідей жұмыс істелуі 
тиіс. 

Біріншіден, оқытудың дəстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа əдіс-тəсілдерін қолдану. 
Екіншіден, тыңдаушылардың ойлау қабілетін, жаңалықтарды тең қабылдауын қалыптастыру. 
Оқытушы көбінесе оқытудың əр түрлі əдіс-тəсілдерін қолданғаны жөн. Оқыту технологиялары 

оқу процесіне, сабақ түріне байланысты жан-жақты: проблемалық оқыту, ойын арқылы оқыту, тірек 
сигнал арқылы оқыту, компьютерлік оқыту, электронды оқыту, коммуникативтік технологиялар, ин-
новациялық оқыту, жаңа технологиялар бойынша оқыту. 

Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мəтіндер мен ақпараттарды білуге жол ашады. Тың-
даушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдысын жəне олардың танымдық белсенділігін арттырады. 
Орфографиялық, лексикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Сонымен қатар оқу процесінде ойын алдыңғы орында, яғни, ойын технологиясы арқылы бала-
ның оқуға ынтасын арттыру жеңіл болмақ. 

Ойын — қоғамдық тəжірибені қалыптастыру бағытындағы іс-əрекеттің бір түрі, яғни тəртіпті, 
өзін-өзі басқаруды жетілдіреді. 

Сабақта ойын элементтерін қолдану тыңдаушылардың белсендігін арттырып, оларды ынталан-
дырады, теориялық білімдерін практикада қолдануға үйретеді, іздендіреді. Біз ойын элементтерін са-
бақта екі түрлі мақсатта пайдаланамыз. 

Біріншісі — тыңдаушылардың сабаққа қызығушылығын, ынтасын арттыру, тілін дамыту, екін-
шісі — тыңдаушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін, байқампаздығын арттыру жəне ойлау қабіле-
тін дамыту. 

Қазақ тілін үйретудегі негізгі мақсат тыңдаушылардың тілдік қорын дамыту, іс жүзінде ауызша 
сөйлей білуге үйрету, сонымен қатар тəрбиелік жағына да мəн беру, қазақ халқының мəдениетімен, 
тарихымен, əдебиетімен таныстыру. Қазақ тілі шет тілі болып табылатын ортада бұл мақсатқа жеткі-
зетін жолдың бірі — коммуникативтік технологияны пайдалану. 

Тілдік орта туғызып бағытталған ситуация бойынша сөйлету қарым-қатынас тудырудың мағына-
лы негізі болса, бағытты түрде меңгертумен сөйлету ерекшелігі жаңашылдыққа жатады. 

Тілдік қарым-қатынас тудыру негізінде жəне байланыстыра оқытуда сөйлету, естіп қабылдау, 
оқу, жазу тілдерін пайдалану оқытудың негізгі жолының бірі болып табылады. 

Оқытудың негізгі мəні, ерекшелігі тілдік байланыс тудыруда жүйелілік түрін (сөйлесу — диалог, 
əңгімелеу — монолог, диалогпен, диалогтағы монолог, полилог) сақтау болса, сөйлесу барысында 
(цикл, кезең, микродиалог) сөйлетудегі ауызекі жанры бойынша (монолог — сөйлесу, талдау, дəлел-
деу, пікірталас т.б.), сонымен бірге бөліп сөйлетудегі əрекет əсері жəне түрлі жағдаймен тақырыптар 
пайдалану оқытудағы түрлі өзгерістерді байқатады. 

Коммуникативтік технологияны оқытудың тиімді жағы өте жоғары: оқу жылдамдығы, диалог 
жəне монолог құру, тыңдап қабылдау (аудирование) жəне бақылау жұмыстарында білім сапасы өсіп 
отырғаны көрінеді. Сөйлеу мəнерінің жақсаруы, тілдік қорының баюы, қарым-қатынас дағдысының 
қалыптасуы, оқу жылдамдығының өсуі, студенттің ойлау қабілетінің кеңеюі, қызығушылығы, өз беті-
мен жұмыс істеу дағдысының қалыптасуы, бұның бəрі тіл үйренуші білімінің сапасы жоғарылауына 
əсер етеді. 

Коммуникативтік əдіс студент пен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асады. 
Яғни, бұл əдістің басты мақсаты — тыңдаушылардың практикалық сөйлеу тілін дамыту. Қатысымды 
сөйлеу жағдаятын (ситуация) тудырудың маңызы зор. 

Сөйлеу жағдаятына байланысты бір-екі мысал келтірейік. 
1. Сіз Алматыға билет алайын деп келдіңіз. Кассирден билет сұраңыз. 
2. Сіз кітапханаға келдіңіз. Өзіңізге қажетті кітапты сұраңыз. 
Мұндай ситуациялық тапсырмалар студенттердің қазақша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға, ой-

лау қабілетін арттырып, сөйлемдер құрастыруына мүмкіндік береді. 
Пікірсайыс əдісі шығармашылық ойды, студент пен оқытушының арасындағы қарым-қатынасты 

қалыптастырады. Тыңдаушының белсенді жұмыс жасауына мүмкіндік береді. 
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Пікірсайыстың тақырыбы алдын ала беріліп, студенттер сол тақырып көлемінде дайындалады. 
Басты шарт — тақырып əр түрлі көзқараста пікірталас туғызатындай болуы керек. Тыңдаушылардың 
тақырып жөнінде айтылған сөздерінің грамматикалық жағынан дұрыс болуы, тыңдаушылардың сөзі-
нің дəлдігі, ойға сыйымдылығы ескеріліп отырады. 

Əр студенттің сайыс кезінде тақырыптан ауытқымай шебер сөйлеу ерекшелігі, тыңдаушының 
шешендік қасиеті мен сөйлеу мəдениетінің деңгейі бағаланады. 

Пікірсайыс белгілі бір мəселе жөнінде жай басталады да, екі жақты дауға ұласады. Əр топ өз көз-
қарасын дұрыс деп сендіруге тырысады. Пікірсайыстың қолданыс аясы, оның уақыты шектеулі, əр 
студентке өз ойын дəлелдеу үшін 5–6 минут беріледі. Пікірсайыста төреші жеңімпазды анықтайды. 

Пікірсайыс өткізудің маңызы мынада: 
1. Шешендік дағдыны жетілдіреді. 
2. Талқыланып жатқан мəселені жан-жақты қарап, ойлап толғануға, оның деректерін зерттеуге, 

болжауға, жүйелеп сөйлеуге, дəлелдеуге жетелейді. 
3. Айтысу этикасын сақтауға жəне шыншыл болуға тəрбиелейді. 
4. Анық, əсерлі, нақты сөйлеуге баулиды. 
Бейне арқылы сабақ беру əдісі кейінгі кезде кең тараған əдістердің бірі болып табылады. Видео 

арқылы тыңдаушыларға қысқа үзінділер көрсетіледі. Жаңа сөздердің аудармасы беріледі. 
Бейнеде көрсетілген үзіндідегі сұхбаттың қазақ тіліндегі варианты беріледі де, соңынан осы та-

қырыптарға байланысты жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Бейнекөрініс бойынша тыңдаушылар қыс-
қаша түсініктерін айтады. 

Бейнекөрініспен жұмыс жасау тыңдаушылардың есту мүмкіндігін ғана жетілдіріп қоймай, соны-
мен бірге көзбен байқау түсінігін де дамытады. 

Əдіскер-ғалым Қ.Қадашева бейнематериалдарды таңдау, сұрыптау мəселесін былай саралайды: 
 бейнематериалдар кімдерге арналған? 
 бейнекөріністердің тақырыбы оқу материалдарына сəйкес келе ме? 
 жаңалығы, қойған мəселесі, қажеттілігі, мағынасы т.б.; 
 сюжеттің өзектілігі, пəрменділігі, түсініктілігі т.б. 
Бейнекөрініс бойынша берілген сұраулардың маңызы ерекше. Ол студенттерді сұраққа дұрыс 

жауап бере білуге төселдіру тəсілі болып табылады. Бейнекөрініс бойынша берілген сұраулар сту-
денттің қызығушылығын арттырып, талқыланатын тақырыптың мазмұнын ашатын болуы керек. 

Соңғы кезде қолданылып жүрген технологиялық əдістің бір түрі — жобалы сабақ өту əдісі. Жо-
балы сабақ белгілі бір тақырыпты немесе тарауды өтіп болған соң, жүйелеп қорытындылау түрінде 
семестр соңында, жыл аяғында өтіледі. Жүйелеп қорытындылау кезінде əр тақырыптан соң тест, ба-
қылау жұмыстары жүргізіліп отырады. Əрбір тақырыптан соң аралық тест, əрбір тараудан соң қоры-
тынды тест алынады. 

Бұл əдістің маңызы тыңдаушылардың алған білімін бақылаумен, жүйелеумен, оны іс жүзінде 
қолдана білуімен ерекшеленеді. 

Жаңа технологиялық əдістің бірі — саралап оқыту əдісі. Бұл əдіс тіл үйренушінің туа біткен 
ақыл-ой қабілетінің жеке дамуы мен жан-жақтылығына негізделіп студенттер қабілеті мен қабыл-
дауына байланысты топтарға бөлініп оқытылады. Мұндай əдіс тыңдаушы мен оқытушының шығар-
машылық қызметін дамытуға тыңдаушыға өз білімін жаңа əдіспен бағалауға мүмкіндік береді. 

Технология — бұл қандай да бір жұмысты, өнерді, шеберлікті іске асыру жиынтығы. Жаңа тех-
нологияны меңгеру — ізденіс, ұзтаздың қажырлы еңбегі жолындағы ынтасы. 

Бүгінде жаңа технологиялар өз қолдауын тауып, оқу үрдісінде қолданылуда. Оқытудың тиімді 
жолдары оқытудың əр түрлі əдістері арқылы анықталады. Бүгінгі таңда оқу процесінде оқытудың қа-
лыптасқан негізгі əдістерімен қатар оқытудың жаңа əдістері, яғни инновациялық əдістер де, жиі қол-
данылып жүр. 

Оқу процесінде оқытудың озық технологиясын қолдану — бүгінгі күннің өзекті мəселесі. Олай 
болса, бұл технология оқытушылардың шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңалықтарды дер кезінде 
қабылдап, өңдеп, оны өз ісінде тиімді қолдана білуін айрықша талап етеді. 

Қазақ тіліндегі сөйлемдер айтылу мақсатына қарай хабарлы, сұраулы, бұйрық мəнінде келеді, 
оларды айту арқылы біз сезім, тілек, өкініш, қуаныш, бұйыру сияқты адамның əр түрлі психикалық 
көңіл-күйін білдіреміз. Яғни, оқушылар бір-бірімен сөйлеу барысында тілдің эмоциялық жағын, ин-
тонация ырғағын ымдау, қол қимылдарын пайдаланады. Тілдің эмоциялық жағын да меңгереді. 
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Оқушының түрлі сезім мүшелеріне əсер етуде көрнекілік пен техникалық құралдардың əсері өте 
күшті екенін дəлелдеуді керек етпейді. Дегенмен, оқушының сезім мүшелерінің бəрін іске қосу арқы-
лы тіл үйретудің мəні зор. Көру, есту мүшелері, ойлау, жазу арқылы оқушының зейінін бір мəселеге 
аудартудың бəрі оқушы сезіміне жан-жақты əсер етуге əкеледі. Ол үшін арнайы амал-тəсілдер, құрал-
дар қолдану арқылы сабақты жақсы жоспарлаудың маңызы ерекше. 

Сөйлеу компоненттерінің 5 түрі: оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым, тілдесім негізгі 
құзыреттіліктері оқушының ақпаратты қабылдау жəне өз ой-тұжырымдарын қорытып шығару əрекет-
теріне сүйене отырып, анықталады. Тілді оқыту тілді үйретумен бірге адамды тəрбиелеу үшін қатар 
жүреді. Тіл арқылы оқушылардың іскерлегін, сөйлеу дағдыларын, əдептерін, қатысым мəдениетін қа-
лыптастырамыз, яғни «Оқу мен тəрбие — егіз» деген қағидаға сүйенеміз. Сабақта оқытушы мен оқу-
шының ынтымағын нығайту мəселесі бірінші орында тұрады. Оқытушы оқушыларға білім алудың 
қажеттілігін, бірнеше тіл білген адамның болашағының зор екендігіне сенім білдіруі өте тиімді əдіс. 
«Игі істің басы — тіл, тəрбие басы — тіл», — дейді Махмұт Қашқари. Игі істің бастамасы жақсы бол-
са, соңғысы игі нəтиже беретіні анық. Тіл мəртебесі — ел мəртебесі. Өркениетті елдердің қатарына 
қосыламыз десек, мемлекеттік тілімізді тиісті деңгейге көтеруіміз керек. 
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Б.М.Айтбаева, Т.Мухтарова 

Методика обучения казахскому языку в русских группах  
высшего учебного заведения 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является повышение методической 
компетентности преподавателей казахского языка. В этом плане особое внимание уделяется разработ-
кам преподавателей-практиков с целью интенсификации процесса обучения казахскому языку. Авто-
рами статьи предлагаются собственные методики обучения различным видам речевой деятельности, 
где особое внимание уделено применению инновационных технологий. Цель применения современ-
ных технологий при обучении государственному языку — интенсификация процесса обучения и по-
вышение его результативности. Особое внимание в предлагаемых методиках уделено развитию рече-
вых и коммуникативных навыков, активизации познавательной деятельности обучаемых, системати-
зации процесса обучения. 

In this article the author gives the answer to the question of teaching of Kazakh language as the specialty. Us-
ing different methods and types of works. Also shows the effeteness of using the active words, texts to in-
creasing the interests of students. The persons who trained in this system interact with each other not only on 
the basis of the similarity of interests, but also on the instructions of teachers, offering them a single project 
for the study. Because such projects require a different kind of activity, the teacher can assemble temporary 
groups of students, previously allocated groups, sharing between them the duties and responsibilities, respec-
tively, individual abilities. 
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Əбіш Кекілбаевтың танымдық публицистикасы 

Автор белгілі жазушы жəне публицист Əбіш Кекілбаевтың публицистикалық шығармашылығымен 
таныстырады. Материал ретінде оның қазіргі кезеңдегі қазақ халқының өміріндегі оқиғалар мен 
құбылыстарға жəне қазақ қоғамына нақты баға берілетін «Жыр сұлтаны туралы сөз», «Ақындықтың 
асқар шыңы» жарияланымдары  таңдалған. 

Кілтті сөздер: қазіргі қазақ əдебиеті, заңғар тұлға, көркем ой, қоғамдық-мемлекеттік үрдістер, 
суреткерлік қайраткерлік еңбектер, көркемдік əлем, үздік туындылар, қаламгерлік-стильдік машық, 
дара суреткерлік дербестік, сын мақалалар, публицистикалық толғаныстар. 

 
Қазіргі қазақ əдебиетінде жазушы Əбіш Кекілбайұлының орны ерекше. Мұны оның қаламдас 

ағалары да, құрдастары да, інілері де, тіпті, əр саладағы мың-мыңдаған замандастары да айрықша 
сүйіспеншілікпен айтатынын естіп те, көріп те жүргенімізді жасыра алмаймыз. 

Əбіш Кекілбайұлы — заманымыздың бір заңғар тұлғасы. Кекілбаев туралы сөз айту кімге болса 
да оңайға түсе қоймас. Өйткені Кекілбаевтың өзі — бір əлем. Шүкір, қазір сол ғажайып əлемді зерт-
теп, оның ерекшеліктеріне шұқшия үңіліп, Кекілбаевтың шығармашылық өнері туралы пікір білдіріп, 
еңбек жазғысы келген əрбір адам бұрынғы айтылған сөз, жазылған дүниелерді қайталағысы келмей, 
тың жол тапқысы келетіні де табиғилық. Кекілбаевтай шешендікпен сөйлеп, Кекілбаевтың шеберлі-
гіндей жазу — тек сол Əбіш Кекілбаевтің үлесіне тиген жеке тұлғалық ерекше қасиет. 

Əбіш Кекілбайұлының тəуелсіз еліміздің рухани көркем ой санасын жəне қоғамдық-мемлекеттік 
үрдістерін қалыптастырудағы, дамытудағы, өркендетудегі, көркейтудегі ұшан-теңіз суреткерлік əрі 
қайраткерлік еңбектері халқымыздың көкірегіне мейлінше ыстық қалпында ұялаумен келеді. Мұның 
ресми түрдегі шынайы көрінісіне 2005 жылғы «Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаев» орденімен наградталуын айтар едік. 

XX ғасырдың 60-жылдарынан бері күні бүгінге дейін оның əр кездегі сын мақалалары да, алуан-
алуан əңгімелері де, кесек-кесек повестері де, қадау-қадау əлеуметтік-философиялық романдары мен 
«Абылай хан» халықтық қаһармандық драмалық дастаны, сондай-ақ Шекспир, Толстой, Чеховтардың 
ана тіліміздегі классикалық аудармалары да, көшелі-көшелі публицистикалық ой-толғаныстары да 
ұлы суреткер Əбіш Кекілбайұлының қазақ əдебиетіндегі ғажайып планетасын — көркемдік əлемін 
дəлелдейтінін барша қауым, күллі оқырман əбден жақсы білетінін жоққа шығару əсте мүмкін емес! 

Əбіш Кекілбайұлы өзінің осынау шығармашылық шалқар болмысына — əрдайым толассыз да 
тебірене толқитын қалам мұхитына — қыруар қажыр-қайратының берекелі бейнетқорлығымен қол 
жеткізген. 

Ə.Кекілбаевтің үздік туындыларының қай-қайсысында болмасын «бір шөкім бұлт пен бір уыс 
топырақтың» ғажап сиқыры мен ғажап құдіретінің теңдесі жоқ көркемдік сипатқа шынайы ие болу-
ында сөзбен жеткізе алмайтын тəңірлік бір тылсым жатса керек. Сөйте тұра, оның шығармалары мей-
лінше нəзік əрі асқақ, мейлінше нақты əрі күрделі! 

«Бір шөкім бұлт» повесінен бастау алған қаламгерлік-стильдік машыққа, дара суреткерлік дер-
бестікке — ең алдымен қарымды қаламды, терең ойлы прозаны бірден жатқызған болар едік. Оның 
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үстіне автордың сын мақалаларында, публицистикалық толғаныстарында əрқашанда басты доминан-
та — жетекші күш болып табылатын əрі кең өріс тапқан ойшылдық арнасы кейіннен Əбіш Кекілбайұ-
лының бірден бір суреткерлік ерекшелігіне, стиліне, бүкіл шығармашылық болмысына, тұлғасына ай-
налып кетті. Сөйтіп, қазақ көркем сынына, қазақ көркем прозасына жаңа бағыттағы, жаңа сападағы, 
жаңа тұрпаттағы — философиялық сипаттағы сын мен философиялық тіндегі, философиялық құры-
лымдағы, философиялық стильдегі əңгімелер, повестер, романдар тəрізді əр алуан кемелді де қуатты 
дүниелер қосылды. Солардың қатарында «Күй», «Бəсеке», «Ханша Дария хикаясы», «Шыңырау», 
«Автомобиль», «Құс қанаты», «Бір шоқ жиде», «Шеткері үй» повестері; «Аңыздың ақыры», «Үркер», 
«Елең-алаң» романдары; үш ұлы бидің бірі — Əйтеке би туралы тарихи-танымдық кітабы, «Абылай 
хан» халық қаһармандық драмалық дастаны мен ұлы ақын Махамбет жайында «Шандоз» тарихи бая-
ны; «Тасбақаның шөбі», «Есболай», «Керек адам», «Міне, керемет», «Көлденең көк атты», «Ақырғы 
аялдама», «Ажар», «Аш бөрі» əңгімелері; «Дəуірмен бетпе-бет», «Заманмен сұхбат», «Үш белес», 
«Ұйқыдағы арудың оянуы», «Талайлы Тараз» атты кітаптарындағы ғажайып көркем эсселері тəрізді 
алуан-алуан дүниелер қосылды. Қазіргі қазақ əдебиеті осындай туындыларымен көркем ой санасында 
əлеуметтік қоғамдық, көркемдік руханият кеңістігінде талай рет түледі, талай рет өрістей-өркендей 
түсті, талай рет сілкінді деп білеміз. Бұл туындылар Əбіш Кекілбайұлының ғажайып суреткерлік та-
ланты мен даңқын алыс жəне таяу шет елдерге кеңінен мəшһүр етті. Кейбір туындылары өзімізден 
гөрі өзге елдерге бірнеше рет қайта-қайта басылып, əлемдік көркем сын мен əдеби-мəдени, қоғамдық 
ортада жұртшылықтың жүрекжарды лебіздеріне ие болып, жоғары бағаланды. Осы орайда, əсіресе 
неміс жəне орыс əдеби-көркем сынындағы суреткер шығармашылығы жайындағы əр алуан сын мақа-
лаларының жарияланғанын атап айтқанымыз орынды. 

Ə.Кекілбаевтің кез келген шығармасын шартты түрде біртұтас организм десек жəне сол орга-
низмнің бүкіл тіршілік, бүкіл көркемдік талшықтары-түтіктері, ет пен сүйегі, сіңірі мен тамыры, жұ-
лыны мен жүйкесі, қан айналымы мен дем-тынысы — мəңгілік өмірдің мəңгілік ойларынан ғана тү-
зелген тəрізді. Сондықтан болар, ұлы суреткердің ой кешуі де мəңгілік таусылмайды. Əсіресе тəуел-
сіздік жылдарындағы «Заманмен сұхбат» (1994), «Əдебиет əлемі, өнер өрісі» (1999), «Абылай хан» 
(1997) халықтық қаһармандық драмалық дастаны мен «Үш белес» (2001), «Талайлы Тараз» (2002) жə-
не тағы басқа ой-толғаныстары, мақалалары топтастырылған кітаптарын айтар едік. 

Ə.Кекілбаевты біздің қазақ оқушысы, қазақ қоғамы ең алдымен ақын, жазушы ретінде таныды. 
Кекілбаев толғанса — роман, көсілсе көсемсөз туады. Өндіріп, өнімді жазатын суреткер. Туындыла-
рының көрінісі көркемдігімен, кейіпкер бейнелері шежірелі шешендігімен, оқиғасы тарихи деректілі-
гімен қатар өріліп, астарлы сөз, ой дариясының түңғиығына шомдырады. 

Əбіш Кекілбаевтың əдеби шығармалары, əдебиет туралы өте зерделі сын мақалалары бұрынғы 
«Лениншіл жас» (бүгінгі «Жас алаш»), «Егемен Қазақстан», «Қазақ əдебиеті» газеттерінде, «Жұлдыз» 
журналында жарық көріп келеді. Сын мақалаларымен қатар Кекілбаевтың көптеген əдеби шығарма-
лары дүниеге келе бастағанда көптеген ізденушілер қажетін тауып, күткені келгендей қуанған. 
«Күй», «Шыңырау», «Ханша Дария хикаясы» деген жазушының сол кездегі шығармалары оқырмен-
ның дүниетанымына жаңа бір рухани серпіліс берген. Осыдан 5–6 жыл бұрын жарыққа шыққан Ə.Ке-
кілбаевтің 25 жасында жазған «Күй» повесі бойынша түсірілген «Кек» фильмін бүгінгі көрермендер 
де түсініп, жылы қабылдады. 

Ə.Кекілбаевтің қоғамдағы феномені — оның толассыз ізденгіштігі мен зерттеушілігі, сол қазы-
насын жиылған жүк құсатып тең-тең етіп қоймай, түйдек-түйдегімен оқырманына — еліне, жұртына 
тасқындатып төгіп жатуында. Сондықтан да əдебиет сүйер қауым Əбекең не жазды екен деп күтіп, 
көңілін қалдырмаған, қаламы демікпеген, шабыты сарқылмаған жазушы, қоғамның сергек сарапшы-
сы. Асқар Сүлейменов өзінің бір мақаласында былай деп жазыпты: «Кекілбаев дарыны мейлінше 
ғибратты дарын. Оның кеңістігінің өзінен ұғымтал көкірекпен жіті көз адуын өнердің мінезін көре-
ді» [1]. 

Публицистің «Аңыздың ақыры», «Үркер» жəне «Елең-алаң» атты тарихи романдары тек тарихи 
шежіре емес, бүгінгі қоғам үрдісімен, ұлт мүддесімен астасып, бостандық рухы мен өркениеттің өш-
пес құндылықтарына ұмтылатын мінез тəрбиелерлік қуатты шығармалар. Əбіш Кекілбаевтың қай қа-
сиетін сөз етсек те, ең алдымен қазақ санасында оның əдебиет сыншысы, шебер, көркем шығарма жа-
зушылығы алғы кезекке шығады. Əдебиетке бала кезінен мол дайындықпен келгені оның терең шы-
ғармаларынан айқын көрінеді. Əдеттегідей жасқана, имене əдебиеттің есігін ашқан жас өскін емес, бі-
лімі толық, кемелі келісті, қаламы төселіп, дауысы орныққан дарын иесі екендігі шүбəсіз, нық басқан 
салмақтылықпен келді. Ол өзінің көркем сөз зергерлігімен біздің рухани өмірімізді байытты, көзіміз-
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ді ашты, көкірегімізге ұлттық сенім, сана ұялатты. Жазушы Əбіш Кекілбаевтың көркем шығармала-
рының қай-қайсысы болсын оқырманын бейжай қалдырған емес. Қоғамның елеулі оқиғасы, құбылы-
сы болып, еніп жатты. Өткен XX ғасырдың 60–70-жылдары қазақ əдебиетінің Қайта өркендеу дəуірі 
болды десек, қателесе қоймаспыз. Кезінде, көзі тірісінде «Алыптар тобы» атанып, елдің, қоғамның 
рухани көсемдеріндей болған Мұхтар Əуезов, Ғабит Мүсірепов, Сəбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин 
сынды əйгілі суреткерлердің ізін баса, өкшелес келген Жұбан Молдағалиев, Сырбай Мəуленов, Та-
хауи Ахтанов, Əбдіжаміл Нүрпейісов, Ілияс Есенберлин қазақ əдебиетін дамудың жаңа кезеңіне көте-
румен бірге қоғам қайраткерлері ретінде танылды. Əдеби шығармалар үздіксіз сұранысқа ие болып, 
қоғамның қозғаушы ірі күшіне айналды. Əдебиеттің, əдебиет қайраткерлерінің қоғамда мəртебесі 
артты, беделі өсіп, тұрақтанды. Адамдар олардың зиялы сөз, саналы ойына құлақ асты. Зейін қойды. 
Осы тұста келіп қосылған жас толқынның екпіні де, сарыны да, əуезі мен үні де ерекше қуатты еді. 
Олардың өрнегі, қаламгерлігі де жаңа серпінге толы болды. Шоғыр жұлдыздар қатарындағы Əнуар 
Əлімжанов, Олжас Сүлейменов, Шерхан Мұртаза, Əбіш Кекілбаев, Сайын Мұратбековтың əрқайсы-
сы бір ой мен сөздің сəнін түзеген жасаулы керуендей əсер қалдырады. Əбіш Кекілбаев туралы сөз 
айтуға талпынсақ, оның азаматтық қызметінің кең ауқымдылығы мен тұтас тұлғасының жан-жақты, 
көп салалығымен бетпе-бет келетініміз хақ. Біразын айтып көрейік: Əбіш Кекілбаев — жазушы, фи-
лософ, тарихшы, аудармашы, шешен, мəдениеттанушы, ғалым, публицист, өнертанушы, əлеуметта-
нушы, саясаттанушы жəне қайраткер. 

Ə.Кекілбаевтің кез келген ортада, кез келген мінберден тауып сөйлеп, көңілдің хошын көтеріп 
кететіні туралы оны сүйсініп тындайтын адамдар арасында аңызға парапар əңгімелер айтылады. 

Ал басылым беттерінде əдеби саламен өзге де салаларға қатысты дүниелері жарық көрді. Жеке 
тарихи тұлғаларға арнап жазылған дүниелер де көп. Олардың біразын атап көрсетуге де болады: «Қа-
зақ əдебиетінің» 1999 жылғы 26 ақпандағы санында «Өмірлі өнеге» деп аталған Өзбекəлі Жəнібекке 
арналған қысқаша мақала жарияланады. Онда автор Ə.Кекілбаев: «Несін айтасыз, жапан түзге жеке 
біткен көк сеңгірдей дара тұлға еді. Өтіп бара жатқан ғасырда қазаққа талай-талай мүйізі қарағайдай 
ұл сыйлаған жомарт Құдайдың бір бердім деп берген перен перзенті еді», — деп ұстазын еске алады. 
Мақала бойы Өзбекəлі Жəнібектің қандай ұлағатты жан болғанын, істеген жақсылықтарының ерен 
екендігі көрсетіледі. Елі мен жері туралы жүрекжарды сырлары мен ойларының көпшілігі көкірегінде 
кетті. Бір парасы ғана қағазға түсіп кітап боп қаланып қалды. «Ортамызда жүрмесе де, мерейі үстем, 
өнегесі өмірлі бола бергей», — деп аяқтайды [2]. 

Сондай-ақ жазушы 1993 жылы Егемен Қазақстан газетіне «Күй құдіреті» деген көлемді мақала 
жазады. Құрманғазы Сағырбайұлының 175 жылдық тойы қарсаңында жазылған бұл дүние аталмыш 
газеттің 1 бетін толық алып жатыр. Газеттің 6 қазанындағы санында «Күй құдіреті» деген тақырып-
пен тағы бір беттік мақала басылып шығады. Қос материалда автор күй құдіреті туралы, Құрманғазы-
ның кемеңгерлігі жайлы толғамды өте бай дүние айтады. Күйшінің кейінгі ұрпаққа қалдырған дүние-
сінің маңыздылығы жайлы, ұлт, намыс, жігер жайында сөз қозғайды. «Егемен Қазақстан» газетінің 
сол жылғы 8 шілдедегі санында Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туғанына 100 жыл толуына орай 
«Жыр сұлтаны туралы сөз» деген көлемді дүниесі жарық көреді. Мақалада қамшының сабындай қыс-
қа өмірінде артынан өшпес із қалдырып кеткен жас ақын өмірінің жазылмай, айтылмай келген жасы-
рын тұстары көрсетілген. Шындықтың ауылын іздеп жолға шыққан албырт шəкірттің қиуы қиын 
өмірдің саяси құрбаны болғаны жайлы сөз қозғалады. Мақала соңында мынадай сөз тастайды: «Кəне, 
халайық, сондай ардағымызды, баршамыз үшін шыбындай жанын шүберекке түйіп, тығырықтай шы-
ғар жол іздеген рухани əкеміздің, асыл ұстазымыздың, өнегелі көсеміміздің, абзал ақын — нағыз 
Жыр сұлтанының өсиеттерін ерекше қастерлейтінімізді білдіріп, ең болмаса, бір ғасырда бір рет есі-
мізге алып, орнымыздан тұрып, өлмес аруағы, өшпес даңқы алдында шексіз риза сезіммен бас иелік. 

Рахмет. Ықыластарыңызға Алла разы болсын» [3]. 
1996 жылдың 11 сəуірінде Мəскеудегі Одақтар үйінің бағаналы залында ұлы ақын Жамбыл Жа-

баевтың туғанына 150 жыл толуына арналған салтанатты кеште жасаған баяндамасы «Егемен Қазақ-
стан» газетіне басылады. Мақалаға «Ақындықтың асқар шыңы» деген тақырып қойылған. Ə.Кекілба-
ев бұл баяндамада Жамбыл Жабаевтың ақындық өнері жайында айтып қоймай, ақынның бейкүнəлі 
екенін дəлелдей түседі. «Алайда бүкіл бір ғасыр бойында əлемде не болып, не қойып жатқанынан 
атымен бейхабар отырып, бір күнде аяқ астынан қасқағым сəтте не туралы болса да, кім туралы болса 
да, ең түпкілікті ақиқатты ақи-тақи түгендеп, біліп ала қойған жаңа «көріпкелдер» не айтып, не қойса 
да, Жамбыл мен оның жарқын поэзиясының басы бəрібір ашық». 
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Жамбыл большевиктердің саяси көзбояушылығынан жаратылған перзент емес. Жамбыл жалпақ-
тап жаңа өкіметтің етегіне жармасудан атымен аман. Жаңа өкімет Жамбылдың етегіне қайта өзі жар-
масты» деп басталған мақала ары қарай былай жалғасады: «Ол күнде өздері де өрттей лапылдап қы-
зыл шалғыны мойындарына байлап жүрген қазіргі ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығатын көкіме 
сыншы жерден алып, жерге салып бағуға тырысушылық сауатсыз шал сенген қисындар мен мұрат-
тарға асқан білікті Максим Горький, Николай Бухарин, Пикассо сынды талай ғұламалардың да кəміл 
сенгендері де өтірік пе еді?! Ендеше, шындықты бетке айтудан тайсалмаған қайсар ақсақал қапелімде 
ондай мінез байқата қоймаса, большевиктердің асты-үстіне түсіп, арбап-баққандығынан ғана емес 
еді. Жаңа өкіметтің жұртқа берген уəделерінің көпшілігі көрместі көріп, кенегесі кетуге айналған та-
лайсыз халқына байланысты көптен көңілінде шер боп қатқан армандарымен, үміттерімен дөп түс-
кендігінен еді» [4]. Ə.Кекілбаев ары қарай да ақынның халық үшін жапа шеккендігін аша түседі. Көз 
жұмғанша еңсесін жықпаған Жамбыл бейнесі мақала бойында толықтай ашыла түседі. Ə.Кекілбаев 
əрбір тұлға жайында жазғанда əр дерек пен дəйекке ерекше мəн беріп, анық та ашық, түсінікті етіп 
жазады. Əбіш Кекілбаевтың жеке тұлғалар жайында жазған келесі материалы «Азаматтың асыл бей-
несі» деп аталады. Мақала «Егемен Қазақстан» газетінде 1996 жылы жарық көрген. Осы жылдың 12 
қыркүйегінде ақын Тұманбай Молдағалиев жайлы жазған 1 беттік көлемді мақаласы жарық көреді. 
Мақала «Əдебиет — ардың ісі» айдарымен «Ақ ниеттің адал жыршысы» деген тақырыппен жарияла-
нады. «Біздің қазақ өзін жылқы мінезді жұртпыз деп түсінеді. Онысы өзін-өзі мақтағаны емес, сына-
ғаны» [5] деп басталған мақала Қорқыт, Асан қайғы, Абай Құнанбаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, 
Мағжан Жұмабаев жəне Ахмет Байтұрсынов секілді қазақ тарихынан өз орнын алған тұлғалар тура-
сында айта келе, отызыншы, алпысыншы, тоқсаныншы жылдардағы əдебиетке тоқталады. Сол кезде-
гі əлеуметтік жағдайдың əдебиетке əсерін жазады. 50-жылдардан бастап таныла бастаған Тұманбай 
Молдағалиевтің өлеңдеріндегі лириканың өте шебер үйлескендігі, поэзияның дамуы барысы жайлы 
жазады. «Махаббат лирикасы, тек қыз-қырқынға ғана арналған жырлар деп ұғылады. Тұманбай ақын 
лирикасында тек ғашық жар ғана емес, абзал ана, сүйікті қарындас, қимас құрбы ретінде де адамгер-
шілік, сүйіспеншілік пен сыйластық нысанасы ретінде көрініп, адамдық болмыстың ең бір нəзік, ең 
бір тұңғиық тереңдерінен сыр шертеді» [5] деп, Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдері жар мен жардың, 
ана мен баланың ғана емес, адам мен адамның арасын жымдастырып, адами əлемді тұтастыққа ай-
налдырып тұрғанын жазады. 

Əр мақаланы тарихпен сабақтастырып отыратын Əбіш Кекілбаев Мұхтар Əуезовтың 100 жыл-
дығына орай жазған баяндамасында тарихты тереңнен қазбалайды. «Дүниеге қазақ перзенті болып 
туып, адамзат перзенті болып аттанған Мұхтар Əуезов тағдыры талай ақиқатқа қапысыз көз жеткізе-
тін тағылым мектебі. Заманамен бірге тебіреніп, мəңгілікпен үндесе білудің айқын өнегесі» деп келті-
реді [6]. 

Əбіш Кекілбаевтың əр мақаласынан көп дүниені танып-білуге болады. Мəселен, жоғарыдағы ма-
териалда: «Жеке адамдардың ғана емес, тұтас халықтың иманын қаза қылған қанды қуғын-сүргін 
жаппай үрейді дүниеге əкелді. Ол үрейді бастан кешпеген бір де бір азамат жоқ. М.Əуезовте сол 
үрейден өле өлгенше арыла алмай кетті. Сол себепті де ол көкейін тескен азаттық идеясы туралы, сол 
жолдағы қанды көйлек үзенділестері туралы жұмған аузын аша алмады», — деп жазушының бір қы-
рын ашады [6]. Оның себебін де ашық көрсетеді. Осы секілді мысалды келтіре берсек, көлемді жеке 
бір дүние шығады. Əуезов құдіреті шексіз құдірет десек, ол жайлы толғану өлшеусіз болмақ. Газеттің 
екі бетін алып жатқан дүниені артық талдау бізге сын болар. Сондықтан Əбіш Кекілбаевтың келесі 
көлемді дүниесіне мойын бұрмақпыз. 

«Ұстаз ұлағаты» деп аталатын мақала Ахмет Байтұрсынұлы жайында. Аса көрнекті мемлекет 
қайраткері, жазушы, ғалым, ағартушы турасында автор «Ахмет Байтұрсынов — ұлттық тарихымызда 
ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға» десе, келесі бір жерінде «Ахмет Байтұрсынов бірін-
ші кезекте халқының азаттығы, елінің тəуелсіздігі мен ұлттық мемлекеттілігі жөнінде жан аямаған 
күрескер» деп келтіреді [7]. Сонымен қатар мақала бойында көптеген деректер айтып, ұлттығымызды 
сақтап, егемен ел болуға əрекет еткен еңбек жолы жайында бірнеше мысалдар келтіреді. 1917 жылғы 
құрылтай, мұғалімдік жолы, ұлт үшін деген əрбір əрекеті жайында осы күнге дейін ешкімнің назары-
на түспеген жатын тұстарды ашып айта келе, «Ахмет Байтұрсынов өз арманы жолында арыстанның 
аузына, зымыстанның түбіне бара жүріп, халқына қалтықсыз еңбек сіңіре білді» дейді. Мақала со-
ңында Əбіш Кекілбаевтың «Ұлы іс ұстаған ұлғаяды... Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына үлес қосу қа-
зақ баласына міндет. Қай ісіміздің де Құдай сəтін салғай! «Əумин» деп қол жайып, «Əуп» деп күш 
қосып, «Алла» деп іске кіріселік» деген жолдарымен аяқтайды [7]. 
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Əбіш Кекілбаевтың қай мақаласын алмайық, соңы халықты бір істі бірге істеуге, бірігіп бас қоса 
жұмылуға шақырады. Оны жоғарыда келтірген мақалалардан көруге болады. Ол өзі дəріс алған ұстаз-
дары жайында да көлемді дүниелер, естеліктерін газет бетінде жариялап келген. Соның бірі «Егемен 
Қазақстанда» газетінде жарияланған «Дегдар» атты мақала. Əбіш Кекілбаев ардақты ұстазы, аса көр-
некті романшы, эссеші, əдебиет теорияшысы, академик Зейнолла Қабдолов туралы қалам тербеген. 
«Қазір уақыт тегеурінінің қай кездегіден де жіті аңғарып, терең сезінуліміз. Тоғысар жылдардың бі-
реуі босқа келмейді. Біреуі босқа кетпейді. Оған көз жетті. Осымен екінші рет біздің жаңа жылдық 
қауышуымызда аса бір қымбат дидарды ұшырастыра алмай, аңтарылып тұрмыз. Ақсия күліп, алды-
мызда жүретін абзал ағаның Атыраудың ақ жал толқынды айдынындай ағынан жарылып, ақтарылып-
төгілген ақпейіл мінезін, шуақты əзілі мен шұғылалы лебізін аңсап, дел-сал күй кешудеміз жуырда 
ғана кезекті мүшелін бастаңғы жасағандай, алғаш рет өзі жоқта өткіздік» деп қайғыра, мұңайа Зей-
нолла Қабдоловты төмендегіше еске алады: «Бұдан екі жыл бұрын орны толмас қазаға ұшырап, қал-
ғанымызға аттаған сайын көзіміз жете түсуде. Иə, біздің Зекең — Зейнолла Қабдолов — елден асқан 
ерек еді. Өйткені ол жұмыр дүниенің жұлынын дəл танып, жұмбағын дəл табатын зерек еді. Сондық-
тан да, оның орны ешкімге ұқсамайтын бөлек еді» [8]. 

Осы мысалдардың қай-қайсысы болмасын жеке алғанда да автордың əдебиетке деген суреткер-
лік принциптері мен эстетикалық көзқарастарын тайға таңба басқандай анық та кемел қалпында нақ-
ты көрсетеді. 

Ең бастысы, Əбіш Кекілбаев өзінің ойлы да өміршең эстетикасын іс жүзінде де, яғни өзінің көр-
кем туындыларымен де онан сайын мейлінше тереңдете, мейлінше биіктете, мейлінше нақтыланды-
ра, мейлінше өрістете түседі, ғажайып құлпырмалы болмыс-құбылыстарымен ғажап дəлелдеп береді. 

Бір айта кететін жайт, суреткер күні бүгінге дейін əдеби-көркем сыннан əсте қол үзген емес. 
Оның Төлен Əбдікұлы, Темірхан Медетбек, Күлəш Ахметова, Сауытбек Əбдірахманов, Сабыр Адай 
жəне тағы басқа əріптес іні-қарындастары жөніндегі мақалалары қазіргі көркем сынның бүгінгі биігі 
мен парасатын танытатынына нақты дəлел. 

Əбіш Кекілбайұлының көркемдік құдіреті оның шығармашылық таланты мен даңқының қашан 
болсын əрдайым кемелденіп, бір тылсым күшпен төгілмей, тасымай, туламай өзінің мəңгілік жұмбақ 
болмысын ақтап, сақтап, арттыра ұстап тұра білетін суреткерлік дара құбылысында жатыр дейміз. 

Бұған мемлекеттік жəне халықаралық əдеби сыйлықтардың, сондай-ақ «Тарлан» сыйлығының 
лауреаты Əбіш Кекілбайды ұлы суреткер, тіпті халықтың сүйікті жазушысы екеніне жоғарыда ата-
лынған немесе аталынбаған көптеген туындыларын, тіпті болмаса, оның Он екі томдық таңдамалы 
шығармалар жинағындағы» [1] тек бір көркем дүниені ғана немесе барлығын тұтас оқысаңыз да көзі-
ңіз анық жетеді деп білеміз. 
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Познавательная публицистика Абиша Кекильбаева 

Автор статьи знакомит с публицистическим творчеством известного писателя Абиша Кекильбаева.      
В качестве материала исследования выбраны опубликованные в СМИ материалы: «Жыр сұлтаны ту-
ралы сөз», «Ақындықтың асқар шыңы», «Əуезов туралы сөз» и др. Приводятся примеры, в которых 
дается точная оценка происходящим событиям и явлениям  в жизни казахского народа. В статье рас-
смотрены материалы, повествующие о великих писателях, поэтах казахского народа, таких как 
А.Байтурсынов, М.Ауезов, Т.Молдагалиев и Ж.Жабаев. 

The author of the article acquaints with publicism work of the known writer and publicist Абиша Кекиль-
баева. As a research material are chosen published materials in mass-media: «Жыр сұлтаны туралы сөз», 
«Ақындықтың асқар шыңы», «Əуезов туралы сөз». The author of article does examples of materials 
which is given an exact assessment to occurring events and the phenomena of life of the Kazakh people. In 
articles materials are considered written about great writers of the Kazakh people: A.Bajtursynov, M.Auezov, 
T.Moldagaliev and Zh.Zhabaev. 
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